
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

21 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20 червня  2019 року                                                                                        № 723

Про внесення змін до 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 та Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 
спортивних змагань, переможцям та призерам
ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України

         Відповідно статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,    Програми роботи з  обдарованою молоддю Гребінківської  ОТГ на
2019  рік,  затвердженої  рішенням  15-ї  сесії  Гребінківської  міської  ради  7
скликання  від  21  грудня  2018  року,  врахувавши  рекомендації  спільного
засідання виконавчого комітету та постійних комісій міської ради, Гребінківська
міська рада 

ВИРІШИЛА:     

1. Внести  зміни  до  Положення  про  грошові  винагороди  педагогічним
працівникам  та  учням-переможцям  та  призера  ІІІ  (обласного)  етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,  учням-переможцям
та призерам Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів конкурсів, спортивних
змагань,  переможцям  та  призерам  ІІ  (обласного)  етапу  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких  робіт  Малої  академії  наук  України  затвердженого
рішенням 18 сесії 7 скликання від 14.03.2019 року № 627, а саме:

1.1.  Доповнити пункт 5 підпунктом г  такого змісту:  ”грошові  винагороди
учням-переможцям та призерам Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів
(обласний  етап)  з  базових  дисциплін  за  підтримки  Міністерства  освіти  і
науки  України  надається  за  індивідуальні  досягнення  відповідно  до
пропозицій відділу освіти виконачого комітету Гребінківської міської ради в
наступних розмірах:



      І місце- 2000 гривень
      ІІ місце- 1500 гривень
      ІІІ місце- 1000 гривень.
1.2. Доповнити пункт 6 підпунктом г такого змісту: “ учнів-переможців та
призерів  Міжнародних  та  Всеукраїнських  конкурсів  (обласний  етап)  з
базових  дисциплін  за  підтримки  Міністерства  освіти  і  науки  України
надається  відповідно  до  пропозицій  відділу  освіти  виконачого  комітету
Гребінківської міської ради в наступних розмірах:

      І місце- 2000 гривень
      ІІ місце- 1500 гривень
      ІІІ місце- 1000 гривень.

1.3.В пункті 7 після слів 6 а добавити слова 6 г.

2.  Організація  виконання  рішення  покласти  на  відділ  освіти  виконавчого
комітету Гребінківської міської ради (Зінченко В.А.).

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради  з  питань  освіти,  молоді,  фізичної  культури,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника міського голови Волошина
В.А.

 

Секретар міської ради                                                   Л.Цапенко 


