
Додаток № 1 

до розпорядження міського голови 

від 01.07.2011р.  № 2859 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО СТИПЕНДІЮ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

«ОБДАРОВАНІСТЬ» ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  
 

І. Загальні положення 
 

Стипендія Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та 

молоді призначається для реалізації основних завдань Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 2 сесії 

Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10, з метою 

нагородження учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання) міського підпорядкування і студентів вищих 

навчальних закладів м. Харкова, які протягом навчального року особливо 

відзначилися в галузях навчальної, науково-дослідницької, творчої, 

спортивної та громадської діяльності. 

Стипендія запроваджується з метою підтримки обдарованих дітей та 

молоді, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти міста 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. 

Встановлюються 50 стипендій для учнів загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання) та 50 стипендій для студентів вищих 

навчальних закладів: 

- за досягнення у навчальній та науково-дослідницькій діяльності – 60% 

стипендій; 

- за досягнення в галузі спорту – 20% стипендій; 

- за досягнення в галузі культури – 20% стипендій. 

Стипендії для учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання) виплачуються в розмірі 200 грн. на місяць, стипендії 

для студентів вищих навчальних закладів - 240 грн. 

Стипендії виплачуються протягом року (з 01 вересня по 31 серпня). 

Учням загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання) міста і студентам вищих навчальних закладів, які стали 

стипендіатами, вручається Сертифікат встановленого зразку (додається). 
 

ІІ. Експертна комісія з призначення стипендій 
 

2.1. Для проведення експертної оцінки матеріалів, наданих кандидатами 

на нагородження стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» 
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для дітей та молоді, при Департаменті освіти Харківської міської ради 

створюється експертна комісія з призначення стипендій, до складу якої 

входять: 

 голова комісії – директор Департаменту освіти Харківської міської 

ради; 

 члени комісії: 

-  представники Департаментів освіти, культури, управління з питань 

фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради; 

- депутати Харківської міської ради, ректори вищих навчальних 

закладів, директори загальноосвітніх навчальних закладів міста (за їх 

згодою). 

2.2. Персональний склад експертної комісії з призначення стипендій при 

Департаменті освіти Харківської міської ради затверджується 

розпорядженням Харківського міського голови. 

 

ІІІ. Кандидати на нагородження стипендією 
 

3.1. Стипендіатами можуть бути учні загальноосвітніх,  позашкільних 

навчальних закладів та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання), сім’ї яких постійно проживають у 

м. Харкові, і студенти вищих навчальних закладів м. Харкова, які навчаються 

за денною формою та відповідають вимогам пп. 3.2.-3.3. цього Положення.  

Вік стипендіата – від 7 років до закінчення вищого навчального закладу. 

Випускники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання), які закінчують навчальний заклад у поточному році і 

продовжують навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова мають право 

на отримання стипендії, встановленої для учнів (у розмірі 200 грн. на місяць). 

3.2. Кандидатами на нагородження стипендією міського голови 

«Обдарованість» для дітей та молоді 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, 

облдержадміністраціями або Департаментом освіти Харківської міської ради; 

 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: 
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- стали переможцями і лауреатами Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають статус заходів, 

що проводяться Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством культури і туризму України, облдержадміністраціями 

або Департаментами освіти, культури Харківської міської ради; 

- мають публікації власних творів у престижних виданнях або 

окремими збірками; 

 у спорті високих досягнень – стали переможцями та призерами 

Міжнародних і Всеукраїнських чемпіонатів, турнірів, змагань, які мають 

офіційний характер. 

3.3. Переваги при призначенні стипендії міського голови «Обдарованість» 

мають переможці міського конкурсу «Учень року», які отримали відповідний 

сертифікат.  

3.4. Учні загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання) або студенти вищих навчальних закладів міста, які є 

стипендіатами більш високого рівня (обласного, всеукраїнського), 

нагороджені стипендією Президента України або Кабінету Міністрів України, 

не можуть бути кандидатами на нагородження стипендією міського голови 

«Обдарованість» для дітей та молоді. 

3.5. Вимоги п. 3.4. не розповсюджуються на учнів загальноосвітніх,  

позашкільних навчальних закладів та початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) або студентів вищих 

навчальних закладів міста в разі отримання ними стипендій (інших грошових 

винагород), встановлених благодійними фондами, приватними особами, 

фондами, підприємствами та організаціями.  
 

ІV. Висування кандидатів на нагородження стипендією та вимоги до  

оформлення і подання документів 
 

4.1. Висування кандидатур учнів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів, підпорядкованих Департаменту освіти Харківської 

міської ради, на нагородження стипендією міського голови «Обдарованість» 

для дітей та молоді здійснюється радою загальноосвітнього навчального 

закладу або педагогічною радою позашкільного навчального закладу, в якому 

вони навчаються. Рада загальноосвітнього навчального закладу або 

педагогічна рада позашкільного навчального закладу розглядає на підставі 

об’єктивних даних можливість участі в конкурсі на нагородження стипендією 

учнів цього закладу і надає клопотання до експертної комісії з призначення 

стипендій, що створюється при управлінні освіти адміністрації району 

Харківської міської ради, яка після винесення експертної оцінки звертається в 

термін до 30 червня поточного року з клопотанням щодо призначення 

стипендії до експертної комісії з призначення стипендій при Департаменті 

освіти Харківської міської ради. 

4.2. Висування кандидатур учнів позашкільних навчальних закладів, 

підпорядкованих управлінню з питань фізичної культури та спорту 
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Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання), підпорядкованих Департаменту культури Харківської 

міської ради, здійснюється педагогічною (тренерською) радою навчального 

закладу, яка надає матеріали кандидатів на нагородження стипендією для 

експертної оцінки відповідно до управління з питань фізичної культури та 

спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 

ради або до Департаменту культури Харківської міської ради, які, в свою 

чергу, звертаються в термін до 30 червня поточного року з клопотанням щодо 

призначення стипендії до експертної комісії з призначення стипендій при 

Департаменті освіти Харківської міської ради. 

4.3. Висування кандидатів з числа студентів здійснюють вчені ради вищих 

навчальних закладів. Протоколи засідань вчених рад, наказ ректора про 

затвердження їх рішення, об’єктивні дані про кандидатів в термін до 30 червня 

поточного року надсилаються з клопотанням щодо призначення стипендії до 

експертної комісії з призначення стипендій при Департаменті освіти 

Харківської міської ради. 

4.4. До експертної комісії з призначення стипендій при Департаменті 

освіти Харківської міської ради 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; 

- не менше двох рекомендацій спеціалістів в галузі діяльності 

претендента. 

4.5. Експертна комісія з призначення стипендій при Департаменті освіти 

Харківської міської ради до 15 серпня розглядає подані матеріали. За 

результатами голосування складається протокол, який передається 

Харківському міському голові. 

4.6. Розпорядженням Харківського міського голови затверджується 

список стипендіатів. 
 

V. Порядок вручення сертифікатів стипендіата Харківського 

міського голови 
 

Вручення сертифікатів стипендіата Харківського міського голови 

здійснюється міським головою в урочистій обстановці. 

Для участі в урочистостях запрошуються Почесні громадяни м. Харкова, 

депутати Харківської міської ради, члени експертної комісії з призначення 

стипендій, керівники закладів освіти і педагоги, учні і студенти яких стали 

стипендіатами, батьки. 

 

Заступник міського голови – керуючий  

справами виконавчого комітету міської ради                             А.Л.Риженко 

 

Директор Департаменту освіти                                                        О.І.Деменко 
 


