
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28 травня 2021 № 268-6/2021 

село Пнів  
 

Про Стипендії та Премії  
Пасічнянської сільської ради 

 

 

З метою сприяння розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, 
відзначення учнів, які отримали найвищі результати зовнішнього незалежного 
оцінювання, отримали високі досягнення у навчанні та спорті, творчі здобутки 
у науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві, достойно 
представили Пасічнянську територіальну громаду на учнівських олімпіадах та 
офіційних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, 
відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Указу Президента України від 30.01.2010  №927/2010 "Про заходи щодо 
розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і 
молоді", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з соціально-

гуманітарних питань, сільська  рада 

ВИРІШИЛА : 
1. Заснувати: 
- Стипендію Пасічнянської сільської ради за високі досягнення у навчанні, 

спорті, науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві; 
- Премію Пасічнянської сільської ради найкращим учасникам зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти. 

2. Затвердити: 
-  Положення про Стипендію Пасічнянської сільської ради за високі 

досягнення у навчанні, спорті, науково-дослідницькій діяльності, літературі та 
мистецтві згідно з додатком 1 до даного рішення. 

- Положення про Премію Пасічнянської сільської ради найкращим 
учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

3. Призначити з 01.01.2021 року до 30.06.2021 року щомісячні Стипендії 
Пасічнянської сільської ради за високі досягнення у навчанні, спорті, науково-



дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві відповідно до Списку 
стипендіатів згідно з додатком 3 до даного рішення. 

4. Здійснювати виплату Стипендій та Премій за рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади, передбачених у видатках на 
освіту та культуру. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк). 
 

 

 

Сільський голова                                                                      Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  
до рішення сільської ради  
від 28.05.2021 №268-6/2021 

«Про Стипендії та премії 
Пасічнянської сільської ради» 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Стипендію Пасічнянської сільської ради за високі досягнення у 
навчанні, спорті, науково-дослідницькій діяльності, літературі та 

мистецтві 
 

1. Стипендія Пасічнянської сільської ради, присуджуються за високі 
досягнення у навчанні та спорті, творчих здобутках у науково-дослідницькій 
діяльності, літературі та мистецтві, достойне представлення Пасічнянської 
територіальної громади на учнівських олімпіадах та офіційних конкурсах, 
змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.  

2. Стипендіатами можуть бути випускники закладів загальної середньої 
освіти, жителі населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної 
громади, які під час навчання в закладах освіти виявили особливі успіхи: 

- стали переможцями ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 
дисциплін, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, предметних конкурсів та 
турнірів, що мають офіційний статус і проводяться Міністерством освіти і 
науки України та інших конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

- стали переможцями та лауреатами всеукраїнських і міжнародних 
тематичних конкурсів, фестивалів, виставок, мистецьких змагань, які мають 
статус заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством культури України; 

- здобули перемогу в Гімназіадах, на чемпіонатах України серед школярів; 
- мають високі досягнення у науковій та пошуково-дослідницькій 

діяльності, що може підтверджуватися публікаціями у науково-популярних 
виданнях; 

- брали участь у роботі наукових конференцій, симпозіумів, науково-

практичних семінарів, що проводяться на всеукраїнському та міжнародному 
рівнях; 

3. Стипендії призначаються у номінаціях «навчання та наукова діяльність», 
«мистецтво», «спорт». 

4. Пропозиції про надання стипендій подаються та у випадку призначення 
виплачуються Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 
сільської ради. 

5. Стипендія призначається рішенням сільської ради на період навчання у 
вищому навчальному закладі III-IV рівня акредитації за денною формою 
навчання з 1 вересня поточного навчального року. 



6 Стипендія виплачується у розмірі 500 гривень щомісячно на одного 
стипендіата, її розмір може бути змінено рішенням Пасічнянської сільської 
ради. 

7. Виплата стипендії може бути припинена Управлінням освіти, культури, 
молоді та спорту у  випадку несвоєчасного подання стипендіатом довідки з 
місця навчання до 1 вересня та до 1 січня поточного  року. 

8. Стипендія виплачується за рахунок коштів бюджету Пасічнянської 
сільської територіальної громади, передбачених у видатках на освіту та 
культуру. 

9. Обов’язковою умовою для одержання Стипендії Пасічнянської сільської 
ради є реєстрація місця проживання стипендіата на території населених пунктів 
Пасічнянської сільської територіальної громади. 

10. Перелік необхідних документів кандидатів на нагородження 
Стипендією Пасічнянської сільської ради: 

- клопотання про призначення стипендії; 
- копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти тощо); 
- копії патентів на винахід  тощо (за наявності); 
- згоду на збір та обробку персональних даних; 
- копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 
- банківські реквізити; 
- довідка  з  місця  навчання, подана  до  1 вересня  та  до  1 січня  

поточного  року. 
 

 

т.в.о. начальника  
Управління освіти,  
культури, молоді та спорту                                                      Надія ТИМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення сільської ради  
від 28.05.2021 №268-6/2021 

«Про Стипендії та премії 
Пасічнянської сільської ради» 

 

 

Положення  
про Премію Пасічнянської сільської ради найкращим учасникам 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти 

 

Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році 
завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні 
роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти та отримали щонайменше 190 балів 
за один предмет. 

Пропозиції про присудження Премії подаються та у випадку призначення 
виплачуються Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 
сільської ради. 

Премія призначається рішенням сільської ради одноразово та виплачується 
у розмірі 5000 гривень за кожен предмет, за який здобувач отримав 
щонайменше 190 балів. Розмір премії може бути змінено рішенням 
Пасічнянської сільської ради. 

7. Премія виплачується за рахунок коштів бюджету Пасічнянської 
сільської територіальної громади, передбачених у видатках на освіту та 
культуру. 

8. Обов’язковою умовою для одержання Премії Пасічнянської сільської 
ради є реєстрація місця проживання стипендіата на території населених пунктів 
Пасічнянської сільської територіальної громади. 

Перелік необхідних документів кандидатів на нагородження Премією 
Пасічнянської сільської ради: 

- клопотання про призначення стипендії; 
- копії сертифікатів; 
- згоду на збір та обробку персональних даних; 
- копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 
- банківські реквізити. 
 

 

 

т.в.о. начальника  
Управління освіти,  
культури, молоді та спорту                                                      Надія ТИМЧУК 

 

 

 



Додаток 3  

до рішення сільської ради  
від 28.05.2021 №268-6/2021 

«Про Стипендії та премії 
Пасічнянської сільської ради» 

Список  стипендіатів   
1. Лахва Роксолана Степанівна - студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (випускниця 2016 року 
Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – смт. Битків; 

2. Генюк Богдана Іванівна  - студентка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка ( випускниця 2016 року 
Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – смт. Битків;; 

3. Питлюк Діана Іванівна - студентка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка ( випускниця 2017 року 
Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – м. Надвірна з 
2015 року( місце народження с. Пнів); 

4. Дубінська Вероніка Василівна - студентка Львівського національного 
університету імені Івана Франка ( випускниця 2017 року Пнівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.) реєстрація місця проживання – с. Стримба; 

5. Шпинта Надія Володимирівна - студентка Київського технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім.. Ігоря 
Сікорського» ( випускниця 2018 року Надвірнянського ліцею), реєстрація 
місця проживання – с. Пасічна ; 

6. Грицюк Володимир Васильович - студент Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім.. Ігоря 
Сікорського» ( випускник  2019 року Надвірнянського ліцею), реєстрація 
місця проживання – с. Пнів; 

7. Смеречук Адам Миколайович - студент Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім.. Ігоря 
Сікорського» ( випускник 2019 року Надвірнянського ліцею), реєстрація 
місця проживання – с. Максимець (проживає в смт. Делятин); 

8. Депутат Денис Богданович - студент Львівського національного 
університету імені Івана Франка ( випускник 2020 року Надвірнянського 
ліцею.), реєстрація місця проживання – с. Пасічна ; 

9. Лавринович Анна Іванівна - студентка Львівського національного 
університету імені Івана Франка (випускниця 2020 року Надвірнянського 
ліцею), реєстрація місця проживання – смт. Битків; ; 

10. Шпинта Христина Володимирівна - студентка Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім.. Ігоря 
Сікорського» (випускниця 2020 року Надвірнянського ліцею), реєстрація 
місця проживання – с. Пасічна. 

 

 

т.в.о. начальника  
Управління освіти,  
культури, молоді та спорту                                                      Надія ТИМЧУК 


