
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 27  серпня  2021 року       № 703

с. Дмитрівка

Про внесення змін до Програми 

роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю Дмитрівської сільської 
об'єднаної територіальної громади 

на 2020-2024 роки та зміну її назви

        Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року         

№ 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Дмитрівської 
сільської ради від 26 лютого 2021 року № 123 «Про зміну назви Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області, її виконавчих 

органів та назви Дмитрівської об’єднаної територіальної громади», з метою 

підтримки обдарованих дітей та молоді громади шляхом створення умов для її 
творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та втілення в життя 

української національної ідеї, Дмитрівська сільська рада 

вирішила:

1. Змінити назву «Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

Дмитрівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2024 роки» 

на назву «Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Дмитрівської 
сільської територіальної громади на 2020 - 2024 роки».

2. Внести зміни до Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

Дмитрівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2024 роки, 
затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 03 червня 2020 року № 816 «Про затвердження Програми 

роботи з обдарованими дітьми та молоддю Дмитрівської сільської об'єднаної 
територіальної громади на 2020-2024 роки» та викласти її в новій редакції, що 

додається. 
3. Затвердити Положення  про преміювання обдарованих дітей  та молоді 
Дмитрівської сільської   територіальної громади (додається).
4.  Затвердити Положення  про призначення стипендій Дмитрівської 



сільської ради (додається).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, 
охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів.

Дмитрівський сільський голова                                        Наталія СТИРКУЛЬ
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