
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішенням Надвірнянської міської  

                   ради від 25.03.2021 №230-6/2021 

        Міський голова 

        ______________Андрійович З.М. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про нагородження стипендією  імені Володимира Луціва 

 

Cтипендія імені Володимира Луціва, відомого музиканта, культурного діяча, 

почесного громадянина м.Надвірна (далі стипендія), присуджується за високі досягнення у 

навчанні та спорті, творчих здобутках у науково-дослідницькій діяльності, літературі та 

мистецтві, достойне представлення Надвірнянської територіальної громади на учнівських 

олімпіадах та офіційних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.  

1. Стипендіатами можуть бути випускники, які під час навчання в закладах освіти 

Надвірнянської міської територіальної громади виявили особливі успіхи: 

-  стали переможцями ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, предметних конкурсів та турнірів, що мають офіційний статус і 

проводяться Міністерством освіти і науки України та інших конкурсів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів; 

-  стали переможцями та лауреатами всеукраїнських і міжнародних тематичних конкурсів, 

фестивалів, виставок, вернісажів, мистецьких змагань, які мають статус заходів, що 

проводяться Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України; 

-  здобули перемогу в Гімназіадах, на чемпіонатах України серед школярів; 

- мають високі досягнення у науковій та пошуково-дослідницькій діяльності, що може 

підтверджуватися публікаціями у науково-популярних виданнях; 

- брали участь у роботі наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, 

що проводяться на всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

2. Стипендії призначаються у номінаціях «навчання та наукова діяльність», «мистецтво», 

«спорт». 

3. Пропозиції про надання стипендій подаються та у випадку призначення виплачуються 

відповідними управліннями Надвірнянської міської ради. 

4. Стипендія призначається рішенням міської ради на період навчання у вищому 

навчальному закладі III-IV рівня акредитації з 1 вересня поточного навчального року. 

5. Стипендія виплачується у розмірі 1000 гривень щомісячно на одного стипендіата, її 

розмір може бути змінено рішенням Надвірнянської міської ради. 

6. Виплата стипендії може бути припинена відповідними управліннями міської ради  у  

випадку несвоєчасного подання стипендіатом довідки з місця навчання до 1 вересня та до    

1 січня поточного  року. 

7. Стипендія виплачується за рахунок коштів бюджету Надвірнянської міської 

територіальної громади, передбачених у видатках на освіту та культуру. 

8. Обов’язковою умовою для одержання стипендії імені Володимира Луціва є реєстрація 

місця проживання стипендіата на території Надвірнянської територіальної громади. 

Перелік необхідних документів кандидатів на нагородження стипендією імені Володимира 

Луціва 

- клопотання про призначення стипендії; 

- копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти тощо); 

- копії патентів на винахід  тощо (за наявності); 



- згоду на збір та обробку персональних даних; 

- копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- довідка  з  місця  навчання, подана  до  1 вересня  та  до  1 січня  поточного  року. 

 

Начальник управління освіти                                                     Дзем'юк Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 до рішення Надвірнянської 

міської ради від 25.03.2021 №230-6/2021 

"Про затвердження Положення  про  

нагородження стипендією імені 

Володимира Луціва та про призначення 

стипендії імені Володимира Луціва" 

 

Список   

стипендіатів  Надвірнянської територіальної громади, які отримуватимуть стипендію 

ім.В.Луціва у 2021 році 

 

1. Паньків Олександр Васильович - студент Національного технічного університету 

України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", переможець                        

(1 місце) ІІІ етапу (обласного) та переможець (3 місце) ІV етапу (загальнодержавного) 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки  (м. Львів); 

 

2. Мельник Діана Богданівна - студентка Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут  імені  Ігоря Сікорського", переможець (3 місце)                      

ІІІ етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  

МАН (м. Київ); 

 

3. Ковальчук Олександр Олегович - студент Львівського національного університету імені 

Івана Франка, переможець (1 місце) ІІ етапу (обласного) та переможець (3 місце) ІІІ етапу 

Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  МАН з 

географії (м. Київ), переможець (1 місце) обласного етапу та переможець (3 місце) 

фінального етапу Всеукраїнського турніру юних економістів, дипломанту фінального етапу 

Інтернет-олімпіади з економіки (м. Одеса), переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки; 

 

4. Віфлінзідер Ольга Володимирівна - студентка Національного технічного університету 

України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", переможець                        

(3 місце) обласного етапу та переможець (3 місце) фінального  етапу  Всеукраїнського  

турніру юних математиків, переможець (2 місце) ІІ етапу (обласного) та дипломанту                    

ІІІ етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  

МАН з економіки (м. Київ), дипломант фінального етапу Інтернет-олімпіади з економіки 

(м. Одеса), переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з основ економіки; 

 

5. Гуцуляк Анастасія Анатоліївна - студентка Вищого навчального закладу "Український 

католицький університет", переможець (3 місце) фінального етапу Всеукраїнського турніру  

юних економістів, переможець (2 місце) ІІ етапу (обласного) та дипломанту ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  МАН з 

географії (м. Київ), переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови; 

 

6. Чіх Богдан Іванович - студент Львівського національного університету імені Івана 

Франка, переможець (3 місце) фінального етапу Інтернет-олімпіади з інформатики, 

переможець (2 місце) ІІІ етапу (обласного) та дипломанту ІV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики, переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики; 

 

7. Штогрин Станіслав Андрійович - студент Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, переможець (1 місце) обласного етапу та переможець (2 місце) 

фінального етапу Всеукраїнського турніру юних економістів (м. Луцьк), переможець (3 

місце) ІІІ етапу (обласного) та переможець (2 місце) ІV етапу (загальнодержавного) 



Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки  (м. Біла Церква); 

 

8. Тороус Юлія Сергіївна - студентка Національного університету  "Львівська політехніка", 

переможець (3 місце) обласного етапу та дипломант фінального  етапу Всеукраїнського  

турніру юних математиків, переможець (3 місце) ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з математики, 

переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики,  переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформаційних технологій, переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії; 

 

9. Юркевич Вікторія Андріївна - студентка Національного університету "Львівська 

політехніка", дипломант фінального етапу Інтернет-олімпіади з економіки (м. Одеса), 

переможець (1 місце) ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  МАН з історії, переможець (2 місце) ІІ етапу (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з 

економіки, переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з економіки, переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії; 

 

10. Климковецький Маркіян Богданович - студент Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, переможець (3 місце) ІІІ (обласного) етапу та переможець                         

(3 місце) ІV (загальнодержавного) етапу  Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, переможець (3 місце) ІІ етапу 

(обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  

МАН з української літератури, переможець (3 місце) ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та літератури. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Пекарський Т.М. 

 


