
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження Положення 
про стипендії міської ради кращим студентам 

вищих навчальних закладів міста в новій редакції 

З MeтOIO впорядкування Положення про стипендії міської радИ кращим 
студентам вищих навчальних закладів міста від 14.02.2002 Н!! 491-35-23, 
підвищення розміру стипендії, відповідно до рішень Броварської міської 
ради від 28.12.2006 Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та від 
23.02.2006 Н!! 934-44-04 "Про затвердження міської Програми з питань 
роботи з обдарованою молоддю, на 2006 - 2012 роки", враховуючи 
рекомендації постійних комісій з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, з гуманітарних питань, 
керуючись статтями 25, 64 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про сЗ,'JIче~;~іСЬ!<Оі ради кращим 
# .. ,.!. г- ,.. .... 8_.. 

студентам вищих навчальних заКЛ~I~'l»Мlqта-в" Н~ВІИ ~peдaKЦIJ ЗГІДно ІЗ 

додатком 1 . .3.ш\ЦL. ~ 2&,03 01 IlJ~' ~~-~9-оS-, ",:Р",:~З ~ 
2. Затвердити скл~ комісії по І ~изtiа,,~нню' ~п~нkій міської paд~ 

кращим студентам вищих навчальн і~к\~fВ,Мі~~~fгЩ~о .із дo~aTKOM 2: 
3. Визнати такими, що втратили '~ИННІОТ~;-РІШ~Н~ МІСЬКО) ради ВІД 

14.03.2002 Н!!491-35-23 "Про затвердження: JIо~~жёння про стипендії . --. .. " . 
МІСЬКОЇ ради кращим студентам вищих навч.альних закладІВ MI~a ... , ВІД 
12.09.2002 Н!!86-05-24 "Про внесення ЗМІН до складу КОМІСIJ по 
призначенню стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів 
міста ", від 12.02.2004 Н!! 407-20-24 та від 26.10.20067 Н!!134-10-05 "Про 
виесенНJI змін до рішення MiCЬK~ paд~ .. B~ 14.~З.2002 Н!!491-35-23 "Про 
затвердження Положення про~~е~Ц!~ МІСЬКОІ ради кращим студентам 

вищих навчальних заклa,qів:~і'с!а"L __ \~ :" .~:\ 
4. Контроль за вико,н~НJiМїЦ~О~О'\JI?~~~НJI покласти на заступника 

міського голови шестопал..ц.П~·IО' і :.) ',; І! 
(':\ i,.~ ; 

. \ І ... '" ',., '.' \ " 

Міський голова ~ ,.;' '0- ,.' ~ ;~/. 
~ -)- ... І) / 

'~~" І ,~,'" \. о' ,о ... :. nn~o, 
2007р. 

В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 
Начальник відділу . ,.. . 
у справах СІМ І та МОЛОДІ 

ПОГОД>КЕНО: 

Секретар ради 

ВJtКОIiУIОЧИЙ 060В' язки заСТУПНИІса 
міського голови - керуючий справами 

виконкому 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча 060В'ВЗКИ начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

Гопова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

Голова постіЙНОї комісії з 
гуманітарних питань 
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Додаток 1 

д~ Рі~IНЯ Броварської міської ради 
вІД" " If:j/ілUiJ,. 2007 р. 
Н!! ,,/.9,р- rlo - 06-

ПОЛОЖЕННЯ 
про СТllпендії міської раДl1 краЩllМ студеllТ8М 

ВІІЩІІХ Ilавчалы�llхx закладів I'lіста 

1. Стипендії міської ради призначаються 
критеріями: студентам за такими 

відмінне або добре (одна "4") навчання' 
особл~ві успіхи в науково-дослідницькій чи творчій діяльності; 
ваГОМІ досягнення у різних сферах суспільного життя які 
забезпечують реалізацію міської програми з питань роб~ти з 
обдарованою молоддю на 2006 - 2012 роки; 
значний особистий внесок у розвиток молодіжної політики у 
місті Бровари; 

- активнr участь у студентському житг~~~~~~ .. ~акладу. 
2. При РОЗГЛЯДІ кандидатур .на ЗДО~УТТJl ст .~~~~Щ:.р~и "~peBaгa 

надається студентам ІЗ СОЦІально t=зmшщених. ~'- катr:=ГОРІЙ, які 

відповідають вищезазначеним критерія ('-= , . . . ,:;~ ,) 
3. Встановлюється 20 стипендій на рік ~ роз вХУнК1:' )~Ц ёТипендій за 

результат~ зимової сесії, 1 О стипенді~~~{І!~~~~~.~~~ ~ у роз~!рі 1 ОО 
гри. на МІСЯЦЬ кожному, протягом 6 МІСЯЦ1~ JfОЗМlР:, с~иnеНДll може 
змінюватись за рішенням сесії міської ради)~~~~:21 іі1.08 Н! 6з2- зз-os; ". 1 

4. Стипендії призначаються кращим студентам дeHH~Ї форми навчання 
вищих навчальних закладів міста пропорційно до кількості студентів у 
кожному закладі, за підсумками попереднього семестру. 

S. у разі наявності двох кандидатів з однаковими показниками переваги 
надавати студентам, які є жителями міста Бровари. 

б. для організації роботи з висунення розгляду конкурсного відбору 
кандидатур та висунення кандидатів на здобуття стипендії утворюється 
комісія по призначенню стипендії ~iCЬKO~ ради ~~ cтyдeHT~ 
вищих навчалыJр' закладів міста (далІ - Ko~~c~) у ~KOCТ1 9 - 12 ОСІб. 
Скпад комісії затверджуютьСЯ рішенням ceCII МІСЬКОІ ради. 
Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

Р~ЗГЛJIдає документи претендентів на здобуття стипендій міськоі 
радИ; ... 
проводить відбір кандидатур на здобуття cтиnеНДІИ; оо 
готує обrpунтовані пропозиції на розгляд ВИКОНКОМ?: Бр~ваРСЬКОІ 
'" о кандидатів на здобуття стипеНДІІ, JIК1 вносять 

МІСЬКОІ ради щод ., . 
двічі на рік у вересні та березНІ МІСЯЦІ. 



. Основною формою роботи Комісії є засіданНJI які проводиться у 
МІРУ п?треби, але. H.~ рідш~~.ніж один раз на півроку: 

3aClдaHH~ .~OMICI1 веде 11 голова або за його дорученням заступник 
голови КОМІСI1. 

3а~ідання K~Miciї є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 
як ДВІ третини иого складу. 

7. Організаційне забезпеченНJI роботи Комісії здійснює відділ У справах 
сім'ї та молоді Броварської міської ради. 

8. Кандидатури на здобуття стипендії ВИСОВУlOться вищими навчальними 
закладами міста та відділом у справах сім'ї та молоді, які до першого 
серпня та до першого ЛlOтого подаlOТЬ такі документи до комісії: 

клопотання дирекції вищого навчального закладу або відділу у 
справах сім 'ї та молоді про надання стипендії Броварської 
міської ради; 

витяг з протоколу рішення органу студентського самоврядування 
або спільного протоколу засідання молодіжної громадської 
організації та відділу у справах сім'ї та молоді щодо висунення 
кандидатури претендента на здобyтrя стипендії міської ради; 

характеристика органу студентського самоврядування або 
молодіжної громадської організації на претендента щодо 
отримання стипендії міської ради за підписом керівника, 

скріпленим печаткою; 

довідка-підтвердження успішності навчання студента за 
підписом керівника, скріпленим печаткою. 

9. Виконком Броварської міської ради на підставі поданих Комісією 
документів приймає рішення про призначення стипендій, яке є 
підставою для цільового спрямування коштів. 

10.Видатки на виплату стипендій здійснюються у межах кошторису, . . . ,.. . 
затвердженого для міського ВІДДІЛУ У справах СІМ І та МОЛОДІ на 

реалізацію міської програми з питань роботи з обдарованою молоддю 

на 2006 - 2012 роки. .. .. 
Стипендії студентам виплачуються .на особистии рахунок в фшUIX 

Ощадного банку до 25 ч~~~~~~О МІсяця. 
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Міський голова 
в.о. Антоненко 



Додаток 2 
до рішення Броварської міської ради 
від "Jb "A:Jlt,'nшJ, 2007р. 
Н!! J!Jcf-о10 - rJ5 

СКЛАД КОМІСІЇ 
по призначенню стипендій міської ради 

кращим студентам вищих навчальних закладів міста 

Шестопал Людмила Петрівна - заступник міського голови, голова 
комісії 

Ковкрак Тетяна Михайлівна - начальник відділу у справах сім 'ї та 
молоді, заступник голови комісії 

Теплюк Лариса Миколаївна - заступник начальника відділу у 

справах сім 'ї та молоді, секретар комісіі 

Члени комісії: 

3anека Василь Григорович - директор Броварського професійного 
ліцею (за згодою) 

'Кривонос Анатолій Володимирович - депутат міської ради, голова 
ryмaHiTapHoi комісії 

Лавер Ірина Григорівна 

Онищенко Володимир Іванович 

Сазонова Людмила Іванівна 

- начальник юридичного відділу 

- начальник управліННJI освіти 

- президент ВН3 "Економіко 
технологічний університет" (за згодою) 

СапоЖІСО Ігор Васильович - секретар Броварської міської ради 

СнїЖІСо Наталія Анатоліївна директор Броварської філії 
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини "Україна" (за згодою) 

Чигирин Олександр Григорович директор Броварського вищого 
училища фізичної культури (за згодою) 

Міський голова 

Леонідбійч,~ ... директор Поліцейського фінансово 
,... "':' •• 1Jp.aвoBoro коледжу (за згодою) 
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В.О.Антоненко 

Шаверський Сергій 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА l\'IОЛОДІ 

07400 Київська область. М. БроваРIІ 
вул. Гагаріна. 18. К.312-3 13 
Тел.lфакс: (294) 6-57-86 
ВідсІт. 03 rЦ)D't Н!! 1?,-О9-1· ,,,"' 
НаН!! за 'ф 

f!/fJ,.~ 

ПОДАННЯ 

Розра.'(УНКОВllіі ра.'<УНОК 
Н!! 35416004001745 
МФО 821018 УДК в 
КlІївськііі області М.ЮІЇВ 
код 23582074 

Прошу ВКЛЮЧИТИ до переліку питань, які будyrь розглядатися на 
черговій сесії Броварської міської у квітні 2007 року питання відділу: 

1. Про затвердження нової редакції Положення про стипендії міської ради 
кращим студентам ВИЩИХ навчальних закладів міста. 

НачаЛЬНltК відділу 
T.l\tI.KoBKpaK 
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