
щ
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №770

05 березня ___2019 р. ^  сесія 7 скликання

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету 
для призначення та виплати щомісячних іменних стипендій 

облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської
ради Вінниччини

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Обласної цільової соціальної програми „Молодь Вінниччини” на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року № 707, враховуючи клопотання Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації і висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, з метою створення умов для забезпечення 
суб’єктивності молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної 
політики, забезпечення ефективної діяльності органів студентського 
самоврядування, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для 
призначення та виплати щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації 
та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.) і з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради ^.О Л ІЙ Н И К



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 37 сесії обласної Ради
7 скликання від 5 березня 2019 № 770

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету для надання щомісячних іменних 

стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії 
Студентської ради Вінниччини

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам 
Президії Студентської ради Вінниччини (далі - Порядок) визначає механізм 
використання коштів обласного бюджету.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент 
соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

3. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, 
збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України 
„Про захист персональних даних”.

4. Іменна стипендія виплачується членам президії Студентської ради 
Вінниччини щомісячно в сумі 0.8 тис.грн.

5. Для отримання іменної стипендії член Президії звертається до 
Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації з 
відповідною заявою (Додаток 1).

5.1. До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує особу громадянина України (з пред’явленням 

оригіналу);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті);

копія посвідчення члена Президії Студентської ради Вінниччини;
довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі.
6. Після одержання заяви та повного пакету документів від членів 

Президії Студентської ради Вінниччини Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації розробляє відповідний проект розпорядження 
голови облдержадміністрації.

7. На підставі розпорядження голови облдержадміністрації Департамент 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації здійснює виплату 
стипендій за відповідним кодом програмної класифікації видатків щомісячно.

8. Іменна стипендія, виплачена внаслідок подання заявником документів 
з недостовірними відомостями, підлягає поверненню на вимогу Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

9. В разі відмови заявника повернути виплачену іменну стипендію у 
випадку, передбаченому пунктом 8 цього Порядку, питання про її примусове 
повернення Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації вирішується в судовому порядку.

Заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк



Додаток 1 до Порядку

Директору Департаменту соціальної 
та молодіжної політики Вінницької 
облдержадміністрації 
Заболотній Н.М.

П ІП  заявника 
Адреса проживання 
Телефон, моб. телефон

ЗАЯВА
Прошу надати мені іменну стипендію, як члену Президії Студентської ради

Вінниччини відповідно до рішення ___ сесії обласної Ради 7 скликання від «___»

2019 №

До заяви додаю:
копія документа, що посвідчує особу громадянина України;
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків;
копія посвідчення члена Президії Студентської ради Вінниччини; 
довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі.

Дата Підпис

Даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону 
України „Про захист персональних даних”.

«___»__________ 2 019 року ___________________
(Ініціал Прізвище)

Заяву прийнято ____________________________ (ПІП, посада) (дата
реєстрації та № заяви) та перевірено на відповідність до Порядку.

Дата Підпис


