УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 червня 2016 року
№ 178-VІІ «Про затвердження Положення про виплату стипендії Одеської
обласної ради обдарованим дітям Одеської області»
зі змінами венесеними рішенням обласної ради від 19 червня 2019 року № 1012-VII

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення Одеської обласної ради від 14 березня 2018 року № 660-VІІ
«Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь Одещини» на
2018-2020 роки» обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 17 червня 2016 року
№ 178-VІІ «Про затвердження Положення про виплату стипендії Одеської
обласної ради обдарованим дітям Одеської області», виклавши Положення у
новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.

Голова обласної ради
21 грудня 2018 року
№ 906-VII

А.І. Урбанський

Додаток
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2018 року
№ 906 -VII
Положення
про виплату стипендії Одеської обласної ради
обдарованим дітям Одеської області
1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати стипендії
Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області за особисті
досягнення у сфері освіти, культури, мистецтв, фізичної культурі та спорту.
Стипендія - це фінансова підтримка обдарованої дитини, яка надається з
метою заохочення її за досягнення та спрямована на стимулювання дітей та
молоді на досягнення високих результатів у таких галузях як освіта, культура,
фізична культура та спорт, розкриття свого творчого потенціалу, формування
інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків.
Стипендія Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області
щорічно призначається 100 особам, обраним на конкурсних умовах.
2. Кандидатами на нагородження стипендією можуть бути обдаровані діти,
які постійно проживають та зареєстровані в Одеській області, та особи, які
переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення
антитерористичної операції, віком від 8 до 18 років.
2.1. У сфері освіти:
- які стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад,
турнірів, конкурсів, змагань, фестивалів, які мають офіційний статус;
2.2. У сфері культури та мистецтв:
- які стали переможцями та лауреатами Міжнародних та Всеукраїнських
конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають статус заходів;
- які мають публікації власних творів окремими збірками та/або
публікації у престижних виданнях (видання всеукраїнського або
міжнародного масштабу, значення, тиражу);
- які регулярно беруть участь у культурному житті як виконавці або
автори творів (музика, література, поезія).
2.3. У сфері фізичної культури та спорту:
- які стали переможцями та призерами Міжнародних та Всеукраїнських
чемпіонатів, турнірів, конкурсів, змагань, які мають офіційний характер.
3. Кандидатів на призначення стипендії висувають суб’єкти подання.
4. Суб’єктами подання можуть бути:
- органи місцевого самоврядування, установи, організації, навчальні
заклади, гуртки, спортивні секції в особі їх керівників;
- викладачі, тренери, батьки або опікуни дітей;
- в окремих випадках – сама обдарована дитина за принципом
самовисування.

5. Не можуть висуватися на здобуття стипендії особи, які є стипендіатами
іншого рівня.
6. Конкурсний відбір кандидатів проводиться постійною комісією обласної
ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму
(далі - Комісія).
7. Для призначення стипендії Одеської обласної ради до Комісії подається
подання (або заява у разі самовисування кандидата), у якому зазначається
прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання та навчання,
рівень досягнень кандидата, особисті якості, назви нагород за останні три роки
(без скорочень), інформація щодо наявності/відсутності чинної стипендії у
кандидата.
8. До подання додаються наступні документи (копії якісно виконані і
завірені):
- копія свідоцтва про народження (паспорта);
- копія картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
- довідка з місця реєстрації (форма, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 02.03.2016 року № 207) чи довідка про взяття на облік
особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції;
- згода на обробку персональних даних
- для кандидата у сфері освіти:
- копії дипломів, почесних грамот та інших нагород тощо за зайняті
призові місця;
- для кандидата у сфері культури та мистецтв:
- копії дипломів, почесних грамот та інших нагород за зайняті призові
місця;
- збірки власних творів та/або престижне видання, у якому опубліковані
власні твори;
- копії статей, рецензій, які підтверджують високі результати і активну
участь особи у культурному житті як виконавця або автора творів (музика,
література, поезія);
- для кандидата у сфері фізичної культури та спорту:
- копії дипломів, почесних грамот та інших нагород за зайняті призові
місця;
- копії посвідчень майстра або кандидата в майстри спорту, розрядної
книжки тощо.
9. Комісією до розгляду не приймаються документи з недоліками (що не
відповідають вимогам, зазначеним в п.п. 7, 8 цього Положення).
10. Подання на призначення стипендії Одеської обласної ради подаються
до Комісії до 31 січня.
11. Комісія до 01 березня на засіданні розглядає отримані подання (або
заяви).

12. До роботи комісії можуть долучатися фахівці профільних структурних
підрозділів обласної державної адміністрації на правах консультативного
голосу.
13. За результатами конкурсу Комісія до 10 березня виносить рішення про
призначення стипендії Одеської обласної ради.
14. На підставі висновків і рекомендацій Комісії голова обласної ради
видає відповідне розпорядження.
15. Стипендія виплачується після видання розпорядження голови обласної
ради, щомісячно, до кінця календарного року.
16. Виплата стипендії припиняється на підставі розпорядження голови
обласної ради у разі переїзду стипендіата на постійне місце проживання до
іншої області, про що стипендіат повинен повідомити Комісію письмово у
двотижневий строк.
17. У разі закінчення строку виплат стипендії окреме розпорядження не
видається.
18. Стипендія виплачується у межах бюджетних асигнувань, передбачених
у обласному бюджеті на відповідний рік.

