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Про продовження строку виплати 
стипендій Президента України 
призерам міжнародних учнівських 
олімпіад 2019 року за особливі 
успіхи у навчанні

Розглянувши доповідну записку Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» «Про продовження строку виплати стипендій 
Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад 2019 року за 
особливі успіхи у навчанні», та відповідно до пунктів 4, 6 Положення про 
порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам 
міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 
затвердженого Указом Президента України від ЗО грудня 1998 року № 1419,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Доповідну записку «Про продовження строку виплати стипендій 
Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад 2019 року за 
особливі успіхи у навчанні» взяти до відома.

2. Рекомендувати продовжити строк виплати стипендій Президента 
України студентам II курсу закладів вищої освіти, призерам міжнародних 
учнівських олімпіад з астрономії, екології, хімії 2019 року на 1 рік: з 01 вересня 
2020 року до 01 вересня 2021 року згідно з додатком.

3. Рекомендувати припинити виплату стипендії Президента України 
Андрусіву Гордію Орестовичу, студенту II курсу Львівського національного 
університету імені Івана Франка, у зв’язку з реалізацією стипендіатом права на 
академічну мобільність з 01 вересня 2020 року до 30 листопада 2020 року.

4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра Мандзій Л.

Сергій ШКАРЛЕТ
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Доповідна записка
про продовження строку виплати стипендій Президента України 

призерам міжнародних учнівських олімпіад 2019 року 
за особливі успіхи у навчанні

Відповідно до Указу Президента України від ЗО грудня 1998 року № 1419 
«Про стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів» призерам міжнародних 
учнівських олімпіад 2019 року, які навчаються в Україні, були призначені 
стипендії Президента України строком на 1 рік (накази Міністерства освіти і 
науки України від 08.10.2019 № 1276, від 01.11.2019 № 1381).

Згідно з пунктом 4 Положення про порядок призначених стипендій 
Президента України, призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, затвердженого зазначеним вище указом, виплата 
стипендій Президента України за особливі успіхи у навчанні можна 
продовжити ще на 1 рік.

До Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
надійшли подання на продовження виплати зазначеної стипендії Кудрику 
Олександру, студенту II курсу Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (лист від 07.09.2020 № 056/1044), Андрусіву Гордію, 
Лубенській Лідії, студентам II курсу Львівського національного університету 
імені Івана Франка (лист від 18.09.2020 № 2534-у), Гілею Павлу, студенту 
II курсу Українського католицького університету (лист від 10.09.2020 
№ 365/20) та Золотопуповій Софії, студентці Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (лист від 15.09.2020 № 0102/640).

Відповідно до п. 6 Положення про порядок призначення стипендій 
Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, затвердженого Указом Президента України від 
30 грудня 1998 року № 1419, та у зв’язку з реалізацією стипендіатом права на 
академічну мобільність припинити виплату стипендії Президента України 
Андрусіву Гордію Орестовичу, студенту II курсу Львівського національного 
університету імені Івана Франка, з 01 вересня 2020 року до 30 листопада 
2020 року (лист лист від 18.09.2020 № 2534-у).

Просимо колегію розглянути подані матеріали і прийняти рішення щодо 
продовження строку виплати стипендій Президента Україна призерам 
міжнародних учнівських олімпіа,

В. о. директора Державної науко] 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»



Додаток
до рішення колегії 
Міністерства освіти і науки 
України
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Список призерів міжнародних учнівських олімпіад 2019 року, 
яким рекомендовано продовжити строк виплати стипендій Президента України

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові, предмет

Нагорода, 
отримана на 
міжнародній 

олімпіаді 
(медаль)

------------------ ,
Заклад вищої освіти, де 

навчається призер олімпіади

1 . Андрусів 
Гордій Орестович

(хімія)

срібна Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

2. Гілей
Павло Юрійович 

(астрономія)

бронзова Український католицький 
університет

3. Дубенська 
Лідія Віталіївна

(хімія)

срібна Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

4. Золотопупова 
Софія Сергіївна

(екологія)

золота Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського»

5. Кудрик
Олександр
Володимирович

(хімія)

золота Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» СвгеН'БАЖЕНКОВ


