
                                                                                                       
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        № 369  

смт. Голованівськ 
 

Про районні премії обдарованим учням  

та педагогічним працівникам 

 

 На виконання заходів районної цільової програми розвитку позашкільної 

освіти та підтримки обдарованої молоді на 2011-2015роки, керуючись  статтею 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтєю14 Закону 

України «Про освіту», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити : 

- Положення про присудження районних премій обдарованим учням  та 

педагогічним працівникам (додається); 

- Посадовий склад комісії з питань призначення районних премій обдарованим 

учням та педагогічним працівникам (додається). 

 

 2. Районній державній адміністрації щорічно передбачати кошти на 

виплату районних премій обдарованим учням та педагогічним працівникам. 

 

 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 13 

червня 2008роу № 220 «Про Положення про щорічну одноразову стипендію 

Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської районної 

ради кращим учням та педагогічним працівникам району». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у 

справах сім’ї. 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради  

від 11 жовтня 2013року 

№ 369 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про присудження районних премій обдарованим учням  

та педагогічним працівникам 

 

І. Загальні положення 

 
Положення  про  присудження районних премій обдарованим учням та 

педагогічним працівникам (далі – Положення) регламентує порядок 
призначення та виплати стипендій переможцям ІІІ та  ІVетапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі – 
олімпіади),  ІІ та  IІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – 
конкурс – захист), міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів 
та чемпіонатів та педагогічним працівникам, які їх підготували. 

 
Стипендія для обдарованих учнів та премія для їх педагогів – це 

фінансова підтримка, що надається з метою заохочення до участі в громадській, 

науковій діяльності та реалізації соціально-значущих творчих проектів, 

забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості. 

 

Призначення стипендії спрямоване на реалізацію права кожної дитини 

брати участь у науковому, культурному і творчому житті суспільства (стаття 31 

Конвенції ООН про права дитини), виховання громадянина України та патріота 

малої батьківщини, залучення підростаючого покоління до розкриття свого 

творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як ефективного засобу 

соціалізації дітей і підлітків. 

 
Нагородження стипендіями  учнів здійснюється один раз на рік за 

підсумками навчального року у рамках заходів, присвячених Дню захисту 
дітей.  

 
Стипендії виплачуються після видання спільного розпорядження голови 

Голованівської  районної державної адміністрації та Голованівської районної 
ради про призначення стипендій. 

 
 Преміювання педагогічних працівників, учні яких здобули  найбільше 

призових місць у ІІІ та ІV  етапах олімпіад з навчальних предметів та ІІ, ІІІ 

етапах конкурсу-захисту МАН, та призерів обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів, фестивалів, здійснюється один раз на рік у рамках 

заходів, присвячених Дню працівників освіти. 



           Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та 
присудження премій здійснюється комісією з питань призначення премій 
(далі - комісія). Склад комісії затверджується рішенням районної ради.  
 

 Засідання комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох 
третин від її загального складу. Рішення комісії приймається більшістю 
голосів членів  комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом. 

 
          Члени комісії виконують обов'язки на громадських засадах.  
 

Організація, координація і контроль щодо надання грошових винагород 
педагогічним працівникам, учням – призерам олімпіад, конкурсу-захисту 
міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів та чемпіонатів 
здійснюється відділом освіти, молоді та спорту та відділом культури,туризму 
та культурної спадщини Голованівської районної державної адміністрації. 

 
 У разі, якщо стипендіат має право  на призначення кількох степендій, 

виплачується одна найбільшого розміру. 

 

ІІ. Порядок призначення стипендій та премій 
               Відділи освіти, молоді та спорту і культури, туризму та культурної  
спадщини райдержадміністрації до 01 травня поточного року подають 
секретареві комісії списки претендентів на премії. 
 
               Комісія у визначений нею термін, але не пізніше 15 травня, 
розглянувши подані матеріали, призначає стипендії учням та педагогічним 
працівникам: 

 

                               Інтелектуальний напрям: 

- Переможці  ІVетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та  IІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,  міжнародних 

олімпіад, всеукраїнських конкурсів отримують премії в розмірі: 

І місце – 500 грн. 

ІІ місце – 400 грн. 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

- Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та   ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,   переможці 

конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт слухачів секції Малої академії 

наук України отримують премії в розмірі: 

І місце – 300 грн. 

ІІ місце – 200 грн. 

ІІІ місце – 100 грн. 

 

- Медалісти  отримують премії в розмірі: 

Золота медаль – 200 грн., 



Срібна медаль – 100 грн. 

                                      

Творчий напрям: 

- Переможці рейтингових міжнародних та всеукраїнських  конкурсів 

отримують премії в розмірі: 

І місце – 500 грн. 

ІІ місце – 400 грн. 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

- Переможці  обласних конкурсів , турнірів та чемпіонатів  отримують премії в 

розмірі: 

І місце – 300 грн. 

ІІ місце – 200 грн. 

ІІІ місце – 100 грн. 

 

- педагогічним працівникам, які підготували переможців  ІІІ та  ІVетапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та  ІІ ,  IІІ 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України, отримують премії у розмірі – 

200 грн, 

- педагогічним працівникам, які підготували переможців  міжнародних, 

всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів  та чемпіонатів,  отримують 

премії у розмірі – 100 грн, 

 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади: 

 

- учні та колективи  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, переможці та дипломанти міжнародних фестивалів, конкурсів   

отримують премії в розмірі: 

  І місце – 500 грн. 

ІІ місце – 400 грн. 

ІІІ місце, дипломант – 300 грн. 

 

- учні та колективи  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, переможці Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, а саме: 

 

- Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Літні тони» м.Київ; 

- Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Зорепед» м.Київ; 

- Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Золоте зернятко» м.Херсон; 

- Всеукраїнського фестивалю – конкурсу Таланти багатодітної родини»; 

- Всеукраїнського фестивалю – конкурсу на краще виконання пісні про 

матір «Мамо рідна, моя ти молитва» м. Тальне Черкаської області; 

- Всеукраїнського фестивалю – конкурсу піаністів ім. Генріха Нейгауза      

м. Кіровоград; 

- Всеукраїнському фестивалі конкурсі виконавців гри на народних 

інструментах «Провесінь» м. Кіровоград; 



- Всеукраїнського фестивалю хорових колективів «Золотий Орфей» м. 

Кіровоград; 

- Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно – ужиткового 

мистецтва «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 

- отримують премії: 

І місце – 300 грн. 

ІІ місце – 200 грн. 

ІІІ місце – 100 грн. 

 
- учні та колективи  початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, переможці обласних фестивалів, конкурсів, а саме: 
- Обласного фестивалю – конкурсу ім. Мейтуса; 
- Обласного конкурсу початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів «Паросток»; 
- Обласного конкурсу «Веселкові фарби» 

 
-  отримують премії: 

   І місце – 150 грн. 
   ІІ місце – 100 грн. 

- педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, які підготували переможців  Міжнародних  (1,11, 
111 місця, дипломантів) фестивалів чи конкурсів отримують премію: 

    І місце – 500 грн. 
   ІІ місце – 400 грн. 
   ІІІ місце – 300 грн. 
 

- педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, які підготували переможців  Всеукраїнських  (1,11, 
111 місця) фестивалів чи конкурсів отримують премію: 

І місце – 300 грн. 
ІІ місце – 200 грн. 

   ІІІ місце – 100 грн. 
- педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, які підготували переможців  обласних  (1,11 місця) 
фестивалів чи конкурсів отримують премію: 
    І місце – 150 грн. 
   ІІ місце – 100 грн. 

- керівники початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів, учні яких здобули призові місця у міжнародних, 
всеукраїнських та обласних фестивалях та конкурсах отримують 
стипендію у розмірі 500 грн. 

 

                                                     ІІІ.Фінансування  
 

           Фінансування видатків, пов’язаних із виплатою премій, 

здійснюється  за рахунок загального обсягу асигнувань, що виділяються 

на утримання установ і закладів освіти та культури.    



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Голованівської 

районної ради 

від 13 грудня  2013 року  

№ 369 
 

Посадовий склад 

комісії з питань присудження районних премій обдарованим учням  

та педагогічним працівникам 
 

Співголови комісії: 

 

Голова Голованівської районної державної адміністрації. 

Голова районної ради. 

 

                                             Заступники співголів комісії: 

 

Заступник голови районної державної адміністрації. 

Заступник голови районної ради. 

 

                                                Секретар комісії: 

 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

 

                                                   Члени комісії: 

 

1. Начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

2. Завідувач методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації. 

3. Голова районної профспілки освітян району. 

4. Директор НВК «Голованівська І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка гімназії ім.Т.Г.» 

5. Директор Побузької ЗШ І-ІІІ ст. 

6. Директор НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. –ДНЗ». 

7. Директор Голованівського БДЮТ. 

8. Директор Побузького ЦДЮТ. 

9. Голова постійної комісії районної ради з питань  освіти, культури, спорту, 

молодіжної політики та у справах сім’ї. 

10. Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини районної 

державної адміністрації. 

11. Директор Голованівської дитячої школи мистецтв. 

12. Директор Побузької музичної школи. 

 

 

 

 



 
 

 


