
Р І Ш Е Н Н Я 
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Л Л . " 20 р. Протокол № 1 

Про визначення кандидатів на 
здобуття стипендій імені Тараса 
Шевченка учням закладів загальної 
середньої освіти 

Заслухавши та обговоривши доповідну записку Інституту модернізації 
змісту освіти «Про визначення кандидатів на здобуття стипендій імені Тараса 
Шевченка учням закладів загальної середньої освіти», відповідно до Указу 
Президента України від 9 листопада 2000 року № 1216 «Про Порядок 
призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів», 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Визначити кандидатів на здобуття стипендій імені Тараса Шевченка у 
2018 році з числа переможців IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови та літератури 2017/2018 навчального року, які показали 
найкращі результати у змаганнях (список додається). 

2. Інституту модернізації змісту освіти забезпечити подання відповідних 
матеріалів на здобуття стипендій імені Тараса Шевченка до Кабінету Міністрів 
України до 1 серпня 2018 року. 

3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра Хобзея ГІ. К. 

За голову колегії 
перший заступник Міністра В. В. Ковтунець 



Додаток 
до рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України 
протокол в і д ^ . узУ/. № г / ї - ї в 

Список кандидатів 
на здобуття стипендій імені Тараса Шевченка 2018 року 

1. Бабась Дар'я, учениця 10 класу Комунального закладу «Школа 
інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» Рівненської обласно 
ради, 

2. Бучек Ольга, учениця 9 класу Червоноградської загальноосвітньо 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Львівської області. 

3. Гамєза Ірина, учениця 10 класу Середнього загальноосвітнього закладу 
«Слов'янська гімназія» Дарницького району м. Києва, 

4. Голумбйовська Анастасія, учениця 11 класу Одеської гімназії № * 
Одеської міської ради Одеської області. 

5. Дуденко Ольга, учениця 10 класу Полтавської гімназії № 17-

6. Ланьо Мартіна-Марія, учениця 8 класу Мукачівського навчально 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І—III ступенів - дошкільниі 
навчальний заклад» № 11 Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

7. Мамбик Антоніна, учениця 11 класу Уманської загальноосвітньо 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області. 

8. Рибак Марина, учениця 8 класу Бердичівського загальноосвітньогс 
колегіуму № 14. 

9. Ткаченко Інна, учениця 9 класу Сухинівського навчально-виховногс 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області. 

10. Шавлюк Анна, учениця 9 класу Комунального закладу «Веселівсью 
загальноосвітня школа І- III ступенів № 1 Веселівської селищної ради». 

Директор Інституту 
модернізації змісту освіти О. М. Спірін 



Колегії 
Міністерства освіти 
і науки України 

Доповідна записка 

про визначення кандидатів на здобуття стипендій 
імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіти 

Указом Президента України від 1 серпня 2000 року № 940 «Пр< 
вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка» засновано 10 щорічний 
стипендій імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіті 
України за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури. 

Призначення Президентом України цих стипендій свідчить пре 
підтримку державою обдарованої молоді, а також сприяє розвитку українсько 
мови і літератури. 

Відповідно до «Порядку призначення стипендій імені Тараса Шевченка 
учням загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого Указом 
Президента України від 9 листопада 2000 року № 1216, стипендії призначу 
Президент України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодс 
кандидатур на здобуття стипендій Міністерство повинно подати до Кабінету 
Міністрів України, попередньо погодивши їх із заінтересованим! 
міністерствами. Рішення про визначення кандидатур на здобуття стипендії 
приймає колегія Міністерства. 

Стипендії імені Тараса Шевченка виплачуються відповідно до постанові 
Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 918 «Деякі питанню 
виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, науковий 
установах». Згідно з п. 9 зазначеної постанови розмір стипендій імені Тарасі 
Шевченка становить 2 720 грн. на місяць. 

Кандидати на здобуття стипендії визначені із числа переможців IV етап] 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літературі 
2017/2018 навчального року, які показали найкращі результати у змаганнях 
набравши максимальну кількість балів. 

Просимо розглянути подані матеріали та схвалити кандидатурі 
претендентів на здобуття стипендій імені Тараса Шевченка. 

Директор Інституту 
модернізації змісту освіти О. М. Спірін 


