
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

32 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

15 вересня 2015 року                                                                                       

 

Про внесення змін до Положення про 

грошові винагороди вчителям та учням- 

переможцям та призерам ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, учням-

переможцям та призерам 

Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 

спортивних змагань, переможцям та 

призерам ІІ (обласного) етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України, 

затвердженого рішенням 29 сесії 

Гребінківської міської ради від 27 

травня 2015 року 

 

  

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Гребінківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до  Положення  про грошові винагороди вчителям та 

учням-переможцям та призерам ІІІ (обласного)  етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням-переможцям та призерам 

Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможцям та 

призерам ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України, затвердженого рішенням 29 сесії Гребінківської 

міської ради 6 скликання від 27 травня 2015 року, а саме пункти 5, 6 

Положення викласти в такій редакції: 

          «5.Грошові винагороди обдарованій молоді міста. учням-переможцям 

та призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, учням-переможцям та призерам Всеукраїнських 

фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможців та призерів ІІ 

(обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України надаються за індивідуальні досягнення в  розмірі 200 

грн., відповідно до пропозицій відділу освіти, молоді та спорту 

Гребінківської райдержадміністрації та відділу культури та архівної справи  

2

. 
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Гребінківської райдержадміністрації за погодженням із відділом освіти, 

молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації. 

 6. Грошові винагороди педагогічним працівникам (жителям міста), які 

підготували учнів-переможців та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, надаються в 

розмірі 200 грн., відповідно до пропозицій відділу освіти, молоді та спорту та  

відділу культури та архівної справи  Гребінківської райдержадміністрації.»  

         2.У зв’язку із внесеними змінами до Положення, виплатити додатково 

по 100 грн. грошової винагороди учням-переможцям та призерам ІІІ 

(обласного)  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 

учням-переможцям та призерам Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 

спортивних змагань, переможцям та призерам ІІ (обласного) етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, згідно 

подання відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації 

від 11.09.2015 № 01-19/1028, оскільки даним учням в травні-червні п. р. було 

виплачено лише по 100 грн.  

 
 

 

 

 

 

 

Міський голова                    Ф.  Мілевський 

 

 


