
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Кіровоградської  

обласної ради  

від 11 листопада 2003 року № 226  

(в редакції рішення 

Кіровоградської обласної ради  

від 28 грудня 2011 року № 247) 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про обласну премію молодим науковцям Кіровоградської області 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Обласна премія молодим науковцям Кіровоградської області – це премія 

обласної державної адміністрації та обласної ради, що присуджується 

молодим науковцям Кіровоградської області (далі - Премія) віком до 35 років 

включно, які працюють в установах, закладах, організаціях, підприємствах 

Кіровоградської області, мають вчений ступінь або вчене звання, зробили 

особистий внесок у розробку актуальних наукових проблем, що мають 

практичне значення для соціально-економічного та/ або культурного 

розвитку Кіровоградщини.  

 

Присудження Премій здійснюється обласною комісією з питань 

підтримки молодих науковців (далі - комісія) за поданням установ, закладів, 

організацій, підприємств Кіровоградської області. 

 

Щороку присуджується три премії:  

І премія – у розмірі 3 мінімальних заробітних плат;  

ІІ премія – у розмірі 2 мінімальних заробітних плат; 

ІІІ премія – у розмірі 1 мінімальної заробітної плати.  

 

ІІ. ПРІОРИТЕТИ ПРЕМІЮВАННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

Премії присуджуються першочергово науковцям за умови, що науково-

дослідна робота (проект, винахід, підручник тощо), запроваджена 

(впроваджується) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних 

закладах області. 

 

До участі у конкурсі не допускаються: 

особи, що входять до складу конкурсної комісії; 

особи, яким уже присуджувалася обласна премія молодим науковцям 

Кіровоградської області 
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ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ 

 

1. Подання кандидатур претендентів на отримання Премії молодим 

науковцям здійснюється вченими радами наукових установ, зборами 

трудових колективів підприємств, установ та організацій за підсумками 

наукової роботи за календарний рік. Подання надаються щорічно до 1 квітня 

поточного року до управління освіти і науки облдержадміністрації яке 

здійснює організаційну підготовку роботи комісії. 

 

2. Подання включає такі документи: 

2.1. Довідка-рекомендація, яка повинна містити розділи: 

а) повна назва та юридична адреса наукової установи, вищого 

навчального закладу, підприємства, установи чи організації, в якому 

науковцем проводилася робота;  

б) відомості про претендента на відзначення премією: прізвище, ім’я, по 

батькові, дата, місяць і рік народження, науковий ступінь та вчене звання, 

посада, основний науковий напрямок. 

2.2. Перелік друкованих праць (монографії, статті у вітчизняних та 

закордонних журналах, тези доповідей, патенти на винаходи тощо) за 

попередній календарний рік. 

2.3. Мотивоване подання, у якому визначаються наукові досягнення 

претендента з визначенням їх актуальності для Кіровоградської області. 

2.4. Витяг з протоколу вченої (педагогічної) ради наукової установи, 

вищого навчального закладу, загальних зборів на підприємстві, в установі, 

організації про висунення претендента на преміювання. 

2.5. Рекомендації двох науковців з даного напрямку досліджень щодо їх 

актуальності для Кіровоградщини, у тому числі одного фахівця підприємства 

(організації), для якого дане дослідження має практичне значення щодо його 

впровадження. 

 

3. Документи повинні бути підписані керівником та  засвідчені печаткою 

наукової установи, вищого навчального закладу, підприємства, установи, 

організації.  

 

4. Комісія щорічно до 1 травня на підставі розгляду поданих матеріалів 

шляхом відкритого голосування визначає кандидатів на присудження премії.  

 

5. На підставі рішення обласної комісії, управління освіти і науки 

облдержадміністрації у 10-денний термін готує проект розпорядження голови 

облдержадміністрації про нагородження Премією та присвоєння звання 

«Лауреат обласної премії молодим науковцям Кіровоградської області». 
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6 Особі, якій присуджено премію у рамках заходів з нагоди відзначення 

Дня науки вручається Диплом лауреата премії молодим науковцям 

Кіровоградської області. 

Диплом виготовляється виконавчим апаратом обласної ради за рахунок 

видатків, передбачених обласній раді на проведення загальнообласних 

заходів. 

7. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, 

фінансування премій здійснюється шляхом перерахування коштів головним 

розпорядником (управлінням освіти і науки облдержадміністрації) на 

карткові рахунки молодих науковців. 

_____________________________ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Кіровоградської обласної 

ради від 6 червня 2008 року № 456  

(в редакції рішення Кіровоградської 

обласної ради  

від 28 грудня 2011 року № 247) 

 

 

ПОРЯДОК 

фінансування грантів і премій для молодих науковців та 

стипендій аспірантам і докторантам, які навчаються 

у вищих навчальних закладах Кіровоградської області 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фінансування гранту обласної державної адміністрації та обласної ради, 

обласних премій молодим науковцям Кіровоградської області та стипендій 

обласної державної адміністрації і обласної ради молодим аспірантам та 

докторантам, які навчаються у вищих навчальних закладах 

Кіровоградської області (далі - гранти, премії та стипендії) здійснюється за 

кошти обласного бюджету для виконання науково-дослідних робіт, 

спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток області. 

Організаційні витрати, пов’язані з проведенням конкурсу на здобуття 

грантів, премій та стипендій здійснюються за рахунок коштів, 

передбачених на  фінансування грантів облдержадміністрації та обласної 

ради.  

 

ІІ. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ 

 

1. Фінансування грантів, премій стипендій здійснюється головним 

фінансовим управлінням облдержадміністрації відповідно до прийнятих 

рішень комісії обласної державної адміністрації і обласної ради з питань 

підтримки молодих науковців області на підставі розпоряджень голови 

облдержадміністрації. 

2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на фінансування 

грантів, премій та стипендій є управління освіти і науки 

облдержадміністрації. 

3. Загальний обсяг фінансування гранту, премій та стипендій 

визначається щороку під час формування обласного бюджету на підставі 

бюджетного запиту головного розпорядника коштів. 

4. Головний розпорядник коштів щороку складає бюджетний запит на 

підставі пропозиції комісії обласної державної адміністрації і обласної ради з 

питань підтримки молодих науковців області. 
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5. Головне фінансове управління облдержадміністрації під час 

формування обласного бюджету на відповідний рік враховує потребу у 

фінансуванні гранту, премій та стипендій. 

6. Обсяги видатків фінансування гранту, премій та стипендій на 

бюджетний рік визначаються Положеннями про грант обласної державної 

адміністрації і обласної ради молодим науковцям, обласні премії для 

молодих науковців та стипендії аспірантам, докторантам які навчаються у 

вищих навчальних закладах Кіровоградської області та становлять: 

грант обласної державної адміністрації та обласної ради – 100 тис. грн.; 

 

премії обласної державної адміністрації та обласної ради: 

І премія – у розмірі 3 мінімальних заробітних плат; 

ІІ премія – у розмірі 2 мінімальних заробітних плат; 

ІІІ премія – у розмірі 1 мінімальної заробітної плати; 

 

стипендії обласної державної адміністрації і обласної ради молодим 

аспірантам та докторантам, які навчаються у вищих навчальних закладах 

Кіровоградської області - 3 тис. грн. 

  

7. У разі невідповідності обсягів коштів, виділених з обласного 

бюджету, потребі на фінансування гранту, премій та стипендій, розподіл 

асигнувань здійснюється комісією обласної державної адміністрації і 

обласної ради з питань підтримки молодих науковців області.  

 

ІІІ. МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ 

1. Після затвердження обласною радою обласного бюджету на 

відповідний рік, зокрема обсягів видатків, визначених для фінансування 

гранту, премій та стипендій, відповідно до рішення обласної комісії з питань 

підтримки молодих науковців області, головний розпорядник коштів укладає 

з виконавцями наукових досліджень (робіт), отримувачами гранту 

облдержадміністрації та обласної ради, договори на їх виконання протягом 

календарного року, здійснює їх фінансування, організовує звітність по 

закінчені наукового дослідження (роботи) про ефективне і цільове 

використання коштів, надає відповідну інформацію обласній державній 

адміністрації, обласній раді та постійним комісіям обласної ради згідно з 

запитами. 

2. Договори на виконання і фінансування науково-дослідних робіт 

(наукових досліджень) – гранту обласної державної адміністрації та обласної 

ради підписуються головним розпорядником коштів, керівником наукової 

установи та виконавцем (у разі виконання науковим колективом – її 

керівником). Фінансування здійснюється у межах виділених з обласного 

бюджету асигнувань відповідно до помісячного розпису. 
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3. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, за 

пропозицією комісії обласної державної адміністрації і обласної ради з 

питань підтримки молодих науковців області, фінансування здійснюється 

шляхом перерахування коштів головним розпорядником у разі отримання:  

грантів - на рахунок наукової установи, де здійснюються дослідження; 

премій та стипендій - на карткові рахунки отримувачів. 

 

ІV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів обласного 

бюджету здійснюється головним розпорядником коштів шляхом отримання 

фінансового, анотованого та наукового звітів від отримувача гранту 

облдержадміністрації та обласної ради.  

______________________ 


