
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12 квітня 2011 р.                                                                                           № 183 

 
Про встановлення  
творчої стипендії голови  

Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації талановитим дітям –  

учням шкіл естетичного виховання  
Дніпровського району м. Києва 

 
 

Відповідно до Закону України від 09.04.1999 № 586-ХІV «Про місцеві 
державні адміністрації» та з метою підтримки кращих талановитих учнів 

шкіл естетичного виховання, їх матеріального заохочення : 
 

1. Встановити, починаючи з 2011 року, щорічну творчу стипендію 
голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

талановитим дітям – учням шкіл естетичного виховання Дніпровського 
району м. Києва. 
 

2. Затвердити Положення про творчу стипендію голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації талановитим дітям – учням 

шкіл естетичного виховання Дніпровського району м. Києва, що додається. 
 

3. Фінансовому управлінню та управлінню культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації передбачати кошти для виплати творчих стипендій при 
складанні бюджетного запиту на наступні роки. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови Короткіх Г.А. та Руденка А.П. 
 
 

 
     Голова         О.ШЕВЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням голови  

Дніпровської районної  
в місті Києві  
державної адміністрації  

від «___» _____________2011 р.  
№_______ 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про творчу стипендію голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації талановитим дітям - учням шкіл естетичного 

виховання Дніпровського району м. Києва 
 

1. Загальні положення 

 
1.1. Це Положення визначає порядок визначення кандидатур на 

отримання  творчої стипендії голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації талановитим дітям - учням шкіл естетичного 

виховання Дніпровського району м. Києва.  
 

1.2. Творча стипендія голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації призначається з метою підтримки кращих 

талановитих учнів шкіл естетичного виховання району, які успішно 
навчаються, стали лауреатами Міжнародних, Всеукраїнських та міських 

конкурсів, фестивалів-конкурсів, районних фестивалів та оглядів тощо.  
 

1.3 Творча стипендія голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації призначається раз на рік на конкурсних засадах.  
 

1.4. Кількість творчих стипендій – 20 
             Розмір річної творчої стипендії – 500 грн. 
  

2. Склад та повноваження конкурсної комісії 
 

2.1. Висунення кандидатів на отримання творчої стипендії голови 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації талановитим 

дітям – учням шкіл естетичного виховання Дніпровського району м. Києва 
здійснюється за поданням керівників шкіл естетичного виховання.   

 

2.2. Для визначення кандидатів на отримання творчої стипендії голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації талановитим 
дітям – учням шкіл естетичного виховання Дніпровського району м. Києва 

наказом начальника управління культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  



утворюється конкурсна комісія, до складу якої входять голова, секретар та 
члени комісії. 

 
2.3. До складу конкурсної комісії залучаються провідні педагоги, митці, 

представники творчих спілок, керівники шкіл естетичного виховання.  

 
2.4. Головою конкурсної комісії є начальник управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації.  

 
2.5. організацію роботи конкурсної комісії здійснюється у взаємодії до 

п.103-112 Регламенту Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації від 16.03.2011 р. № 126. 
 

3. Організація та порядок визначення кандидатів на отримання  
творчої стипендії 

 

3.1. На кандидата, що рекомендується на отримання творчої стипендії  
голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

талановитим дітям – учням шкіл естетичного виховання Дніпровського 
району м. Києва, складаються характеристика та відомості, що підписуються 

директором школи, в яких зазначаються: 
 рік народження кандидата; 

 прізвище, ім’я та по-батькові; 
 місце навчання, клас та фах; 

 прізвище викладача; 
 творчі досягнення за останні два роки.  
 

3.2. Характеристика та відомості разом з ксерокопіями свідоцтва про 
народження, ідентифікаційного коду та дипломів, що підтверджують 

перемогу у Міжнародних, Всеукраїнських та міських конкурсах, фестивалях-
конкурсах, районних фестивалях та оглядах тощо, подаються на розгляд 

конкурсній комісії не пізніше 15 квітня. 
 

3.3. За результатами розгляду не пізніше 15 травня складається 
протокол засідання конкурсної комісії, який має бути підписаний усіма 

присутніми членами конкурсної комісії.  
 

3.4. Творча стипендія голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації талановитим дітям – учням шкіл естетичного 

виховання Дніпровського району м. Києва призначається розпорядженням 
голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на 
підставі протоколу засідання конкурсної комісії.  

 



3.5. Нагородженому творчою стипендією голови Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації талановитим дітям – учням шкіл 

естетичного виховання Дніпровського району м. Києва вручається 
відповідний диплом. 
 

4. Вручення творчої стипендії засідання конкурсної комісії голови 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 
4.1. Урочисте вручення творчої стипендії голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації талановитим дітям – учням шкіл 
естетичного виховання Дніпровського району м. Києва проводиться 

напередодні Міжнародного дня захисту дітей головою Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації, або його заступником з питань 

культури. 
 

 
 

Керівник апарату      А. Павленко 


