
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро хід виконання рішення Броварської міської ради І 
від 26.04.2007 року Н!! 298-20-05 "Про затвердження 

Положення про стипендії міської ради кращим 
студентам вищих навчальних закладів міста" 

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Ковкрак Т .М., враховуючи рекомендації постійних комісій з питань 
соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін, комісії з гуманітарних питань та керуючись пунктом 22 ста'ІТі 26 
Закову України "Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання рішення Броварської міської ради від 
26.04.2007 року N!! 298-20-05 "Про затвердження Положення про стипендії . .. . . " 
МlСЬКО1 ради кращим студентам вищих навчальних закладІВ МІста ВЗЯТИ 

дО відома (додається). 
2. Відділу У сі1равах сім'ї та молоді та фінансовому управлінню 

вивчити питанНя щодо збільшення стипендії міської ради кращим 
студентам вищих навчальних закладів міста за підсумками І півріччя 
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ПОДАННЯ: 
Начальник відцілу 
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. Інформація 
. про ХІД виконання рішення Броварської міської ради 

ВІД 26.04.2007 року ХО 298-20 05 сеп ...... - - ро затвердження Положення про 
стипеНДІІ МІСЬКОI ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста" 

. 3 метою зао~?че~ня талановитої студентської молоді, відповідно до 
РІшень БроваР~ЬКОI .. МІСЬКОЇ ради від 14.03.2002 року N!!490-35-23 "Про 
затвердження МІСЬКОІ програми з питань роботи з обдарованою молоддю на 

2002 - 2005 роки" та від 14.03.2002 року N!!491-35-23 "Про затвердже~ 
Положення про стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних . . " 
закладІВ МІста починаючи з 2002 року було започатковано виплату 

стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста. 
Відповідно до цих рішень було встановлено 8 стипендій у розмірі 50 грн. 
кожна, за підсумками літньої та зимової сесій. 

12.02.2004 року було внесено зміни до Положення про стипендії 
міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста де 
встановлена 1 О стипендій з розрахунку 50 грн. кожна, за підсумками літньої 
та зимової сесій. 

23.02.2006 року рішенням сесії Броварської міської ради було 
затверджено, в новій редакції, "Міську програму з питань роботи з 
обдарованою молоддю, на 2006 - 2012 роки", а 20.10.2006 року за рішенням 
сесії збільшено розмір стипендії до 70 грн. на місяць кожному. 

26.04.2007 затверджено в новій редакції "Положення про стипендії 
міської ради кращим студентам вищих н~чальних закладів міста", в якому 
збільшено розмір стипендії до 1 ОО грн. на МІСЯЦЬ кожно~. . 

Таким чином, за 2002 - 2007 роки було виплачено в1ддшом: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Кількість студентів, які отримали стипендію міської ~ади 

8 16 20 20 20 20 
Загальна сума коштів виділена з місцевого бюджету . 

на виплату стипендій міської ради, в грн . 
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С ... ·ської ради призначаються кращим студентам денної, форми 
типендп МІ ....... . 

навчання вищих навчальних закл~ІВ МІста ПРОПОРЦІИНО дО КШЬКОСТІ 
r.тv. му закладі за mдсумками попереднього семестру за 
-"Jдевтш у кожно , 
такими критеріями~·· "4") 

_ відмінне або добре (одна н~чання~.. ... . . 

б . піхи в науково-досmдницьюи чи творЧ1И ДІЯЛЬНОСТІ; 
осо ЛИВІ ус ф. . 

. ягнеНИЯ У різних с ерах СУСПІЛЬного ЖИТІЯ, JIКl 
вагОМІ дос . .. б 
забезпечуютЬ реалізацію МІСЬКОІ прогр~ з питань ро оти з 
обдарованою молоДДЮ на 2006 - 2012 роки, . .. . 
значний особистий внесок у розвиток МОЛОДІЖНОI ПОЛІТИКИ У 

місті Бровари; 



- активну участь у студентському жи . 
При розгляді кандида 111 навчального закладу. 

вaдaєrьcя cnyдентам із со:іь:: ~=e==~pi:-:KOї 'р~и п~ревarа 
вищезазначеним критеріям. ' ЯЮ ВІДПОВІДають 

для організації роботи звис . 
унення розгляду конкурсного ВІдбору 

~aтyp та висунення кандидатів на здобynя стипендії утворюється 
KOМ1C1Jl по признач~нню. стипендії міської ради кращим студентам ВИЩИХ 
навчальних заКЛ~IВ МІста у кількості 9 - 12 осіб. Склад комісії 
затверджуються РІшенням сесії міської ради. 

Кандидатури на здобynя стипендії висовуються вищими навчальними 
закладами міста та відділом у справах сім'ї та молоді, які до першого серпня 
та до першого лютого подають відповідні документи до комісії. 

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

Видатки на виплату стипендій здійсlПOЮТЬСЯ у межах кошторису, 
затвердженого для міського відділу у справах сім'ї та молоді на реалізацію 

міської програми з питань роботи з обдарованою молоддю. 
21.02.2008 року на засіданні сесії Броварської міської ради 

розглядалось питання "Про внесення змін до рішення міської ради від 
26.04.2007 N!! 298-20-05 "Про затвердження Положення про стипендії міської . . " 
ради кращим студентам вищих навчальних закладІВ МІста, в якому 

збільшено розмір стипендії до 200 ~H. на місяць KO~~~ (по;инаючи. з 
січня 2008 року). Відповідно до РІшення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ.Ради ВІД 
14.01.2008 N!! 613-32-05 "Про затвердження Програми СОЦІально -
економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік" на міську прогр~ 
з ПИТань роботи з обдарованою молоддю, на 2006 - 2012 роки, в чаСТИНІ 
"Виплата стипендій міської ради кращим cтyдe~T~ вищих навчальних 
ЗatoIадів міста" на 2008 рік передбачено суму У РОЗМІРІ 24,0 тис.грн. 

lIaчвльИИІС відділу у справах . ,.. . 
сІМ І та МОЛОДІ 

Т.М.Ковкрак 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 Київська область, м. Бровари 
вул. Гагаріна, 18, к.3 12-3 1 3 
Тen.lфакс: (294) 6-57-86 
Від 1:t. в!. r#'4t Н!! f/I-o.9. {-I-1 
НаН!! за -----

Про ВlC.Jlючення питань на 

чергову сесію 

Розрахунковий рахунок 
Н!! 35415016001745 
МФО 821018 УДК в 
Київській області М.Киі'в 
код 23582074 

Секретарю 
Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Відділ у справах сім'ї та молоді просить Вас вюпочити до переліку 
питань на чергову сесію Броварської міської ради, па відбудеться у березні, 

такі питання: 
1. Про хід виконання рішення Броварської міської ради 

від 26.04.2007 року Ни 298-20-05 "Про затвердження Положення про 
стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів 

міста". 

НачаJJЬНИК відділу 
Т.М. І(овкрак 


	0096
	0097
	0098
	0099
	0100

