
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

18 травня 2016 року                                                                                       

 

Про затвердження Положення про 

грошові винагороди педагогічним 

працівникам та учням-переможцям та 

призерам ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, учням-переможцям 

та призерам міжнародних, 

всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 

спортивних змагань, переможцям та 

призерам ІІ (обласного) етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України 

  

Відповідно статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2016 рік, 

затвердженої рішенням 2-ї позачергової сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 23.12.2015 року, врахувавши рекомендації спільного засідання 

виконкому та постійних комісій міської ради Гребінківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити  Положення  про грошові винагороди педагогічним 

працівникам та учням-переможцям та призерам ІІІ (обласного)  етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням-переможцям 

та призерам міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних 

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

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (додається). 

          2. Контроль за виконанням програми покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління 

майном (Бондар І.М.) та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту, туризму, соціального захисту населення (Карпець С.Г.) 

 

Міський голова                    В.  Колісніченко 

     

 

                                                     

    



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                     Рішення 5-ї сесії Гребінківської               

                                                                     міської ради 7 скликання 

                                                                     від 18.05.2016 

                                                Положення 

про грошові винагороди педагогічним працівникам та учням -  

переможцям та призерам Ш ( обласного ) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням – переможцям та 

призерам Всеукраїнських фестивалів, конкурсних змагань, 

переможців та призерів П ( обласного ) етапу конкурсу – захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України 

     1. Це Положення регламентує питання грошових винагород 

обдарованій молоді міста, учням – переможцям та призерам Ш  

(обласного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, учням – переможцям та призерам Всеукраїнських, 

міжнародних  фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможців та 

призерів ІІ ( обласного ) етапу конкурсу - захисту науково - 

дослідницьких робіт Малої академії наук України, а також педагогічним 

працівникам (жителям міста), вихованці та учні, яких стали 

переможцями та призерами відповідних (обласних) етапів учнівських 

олімпіад та конкурсу - захисту науково – дослідницьких робіт Малої 

академії наук України, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, 

фестивалів, спортивних змагань, , та відповідає вимогам  міській 

Програмі роботи з обдарованою молоддю на 2016 рік, затвердженої 

рішенням позачергової 2-ї сесії Гребінківської міської ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2015 року.   

2. Положення  забезпечує адресну підтримку обдарованої учнівської  

молоді, створює умови для подальшої реалізації її інтелектуального та 

творчого потенціалу. 

3. Положення надає можливість для матеріального заохочення 

педагогічних працівників, учні яких стали переможцями, призерами 

обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

та конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт Малої академії наук 

України, міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 

спортивних змагань. 

4. Надання грошових винагород сприятиме : 

- покращенню умов підготовки до участі в олімпіадах з базових  

дисциплін та конкурсів – захисту науково – дослідницьких робіт, 

фестивалів, конкурсів, спортивних змагань ; 

- збільшенню кількості учасників різних етапів олімпіад і конкурсів, 

тощо ; 

- підвищенню рівня навчальних досягнень учнів з окремих предметів ; 

- забезпеченню розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів ; 

- підвищенню рівня профілізації навчання ; 

- забезпечення заохочення і стимулювання допитливості, інтелектуальної 



ініціативи, позитивних моментів навчання в умовах оновленого змісту 

середньої освіти ; 

- сприятиме пропаганді та поширенню здорового способу життя. 

     5. Грошові винагороди обдарованій молоді міста, учням – переможцям 

та призерам Ш ( обласного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, учням – переможцям та призерам міжнародних,  

всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможців 

та призерів П  (обласного ) етапу конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт Малої академії наук України надаються за 

індивідуальні досягнення відповідно до пропозицій відділу освіти, 

молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації та відділу 

культури та архівної справи Гребінківської райдержадміністрації, в 

наступних розмірах: 

І місце – 300грн. 

ІІ місце – 250 грн. 

ІІІ місце – 200 грн. 

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

підготували учнів – переможців та призерів Ш етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін та П етапу Всеукраїнського конкурсу- 

захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України, міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 

спортивних змагань, надаються відповідно до пропозицій відділу освіти, 

молоді та спорту та відділу культури та архівної справи Гребінківської 

райдержадміністрації, в наступних розмірах: 

І місце – 300 грн. 

ІІ місце – 250 грн. 

ІІІ місце – 200 грн. 

   7. Організація, координація і контроль щодо грошових винагород 

педагогічним працівникам та призерам ( жителям міста) Ш ( обласного) 

етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та П ( обласного ) 

етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України, Всеукраїнських фестивалів, 

конкурсів спортивних змагань, здійснюється виконавчим комітетом 

Гребінківської міської ради. Виплата винагород проводиться на підставі 

розпорядження міського голови, через банківські установи, учнівській 

молоді - до Свята Останнього дзвоника та до Свята випускного вечора, 

педагогічним працівникам - до Дня працівників освіти. 

  8. Грошові винагороди вчителям та учням, які є членами міської 

територіальної громади, відповідно даного Положення здійснюються за 

рахунок коштів бюджету міста. 

 

  

         Міський голова                                       В.І. Колісніченко 

 

  



 

 


