Розпорядження
Одеського міського голови
№ 55 від 03.02.2020 р.
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14 липня 2015 року № 646 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси»
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                      в Україні», Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підтримки обдарованої учнівської молоді у місті Одесі, реалізації її професійних, творчих, соціальних інтересів, стимулювання учнівської активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності: 

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови                              від 14 липня 2015 року № 646 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси»:
1.1. Викласти пункт 5 розпорядження у наступній редакції: 
«5. Департаменту фінансів Одеської міської ради, починаючи з                      2020 року, перераховувати щомісячно із січня по червень включно та з вересня по грудень включно із загального фонду міста Одеси по                     20 000 (двадцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради». 
1.2. Викласти пункт 2.7 розділу 2 додатка 1 до розпорядження                                 у наступній редакції: 
«2.7. Стипендія Одеського міського голови становить 1 000 (одна тисяча) грн з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства України та сплачується щомісячно впродовж навчального року з вересня по грудень включно та із січня по червень включно на підставі відповідного розпорядження міського голови про її призначення».
1.3. Викласти додаток 2 до розпорядження у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


                                                                                            Г. Труханов








Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 03.02.2020 р.
№ 55


 
«Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 14 липня 2015 року 
№ 646





КОШТОРИС
на виплату стипендії Одеського міського голови
учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси,
починаючи із січня  2020 року


Розмір
стипендії
(грн)
Кількість
стипендій
Місячний
стипендіальний
фонд
(грн)
Кількість місяців
Стипендіальний
фонд
(грн)

1000
20
20 000
10
200 000
».




 
Т.в.о. керуючої справами                                                  С. Бедрега

