
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до обласної програми розвитку освіти «Новий 

освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI (зі 

змінами), та про затвердження Порядку призначення та виплати 

обласних стипендій студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів 

акредитації (крім приватних) із числа дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також 

студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків, які найбільш відзначилися в навчанні 

 

 З метою поліпшення соціального захисту, матеріальної та моральної 

підтримки обдарованих студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів 

акредитації (крім приватних) із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особам з їх числа, а також студентам, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які найбільш 

відзначилися в навчанні, на підставі статей 43, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» обласна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради  

від 19 грудня 2013 року № 885-VI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної 

ради від 25 вересня 2014 року № 1034-VI, від 05 березня 2015 року № 1154-VI, 

від 09 квітня 2015 року № 1211-VI, від 18 червня 2015 року 

№ 1232-VI (далі – Програма), такі зміни: 

1.1. Викласти підпункт 2 пункту 7.1 «Розвиток сфери вищої освіти» 

підрозділу 7 «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» розділу  

VІІ «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» у новій редакції (згідно з додатком). 
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1.2. Доповнити пункт 7.1 «Розвиток сфери вищої освіти» підрозділу  

7 «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» розділу VІІ «ЗАХОДИ 

ПРОГРАМИ» підпунктом 4 (згідно з додатком). 

Відповідно замінити цифри в узагальнюючих рядках «Всього за пунктом 

7.1» та «Всього за Програмою». 

 

2. Затвердити Порядок призначення та виплати обласних стипендій 

студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації (крім приватних) 

із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з 

їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків, які найбільш відзначилися в навчанні (додається). 

 

3. Харківській обласній державній адміністрації: 

3.1. Сформувати та затвердити персональний склад стипендіальної 

комісії. 

3.2. Забезпечити виплату обласних стипендій у межах видатків, 

передбачених в обласному бюджеті на реалізацію обласної програми розвитку 

освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 19 грудня 2013 року № 895-VI 

(зі змінами). 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

обласної ради: з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, 

духовності та національних меншин (Дулуб Л.М.), з питань бюджету 

(Немикіна Л.П.). 

 

 

 

 

Голова обласної ради             С. Чернов 

 

 

 

 

 

 

 


