
    

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня 2015року                № 527 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до Положення  

про присудження районних премій  

обдарованим учням та педагогічним працівникам 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культури, 

туризму та культурної спадщини Голованівської райдержадміністрації Піщик 

Т.В.,  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про присудження районних премій 

обдарованим учням та педагогічним працівникам, затвердженого рішенням від 

13 грудня 2013року № 369, а саме підпункт «Початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади» розділу ІІ «Порядок призначення стипендій та 

премій» викласти в новій редакції (додається). 

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади: 

 

- учні та колективи початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, переможці, лауреати та дипломанти міжнародних фестивалів, оглядів, 

конкурсів, які мають статус культурно-мистецьких заходів, що проводяться 

Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки України, 

обласними державними адміністраціями, департаментом культури, туризму та 

культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

навчально-методичними установами і національними творчими спілками галузі 

культури, отримують премії в розмірі: 

 

І місце – 500 грн. 

ІІ місце – 400 грн. 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

- учні та колективи початкових спеціалізованих мистецьких навчальних, 

переможці і лауреати Всеукраїнських фестивалів, оглядів, конкурсів, які мають 

статус культурно-мистецьких заходів, що проводяться Міністерством культури 

України, Міністерством освіти і науки України, обласними державними 

адміністраціями, департаментом культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, навчально-методичними 

установами і національними творчими спілками галузі культури отримують 

премії в розмірі: 

 

І місце – 300 грн. 

ІІ місце – 200 грн. 

ІІІ місце – 100 грн. 

 

- учні та колективи початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, переможці обласних фестивалів, конкурсів, оглядів, які мають 

офіційний статус, що проводяться обласними державними адміністраціями, 

департаментом культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, навчально-методичними установами і 

національними творчими спілками галузі культури отримують премії в розмірі: 

 

І місце – 150 грн. 

ІІ місце – 100 грн. 

ІІІ місце – 50 грн. 

 

- педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, які підготували переможців Міжнародних (І, ІІ, ІІІ місця, 

дипломантів) фестивалів, конкурсів, оглядів, які мають статус культурно-

мистецьких заходів, що проводяться Міністерством культури України, 

Міністерством освіти і науки України, обласними державними адміністраціями, 

департаментом культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 



обласної державної адміністрації, навчально-методичними установами і 

національними творчими спілками галузі культури отримують премії у розмірі: 

 

І місце – 500 грн. 

ІІ місце – 400 грн. 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

- педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, які підготували переможців Всеукраїнських (І, ІІ, ІІІ 

місця) фестивалів, конкурсів, оглядів отримують премії у розмірі: 

 

І місце – 300 грн. 

ІІ місце – 200 грн. 

ІІІ місце – 100 грн. 

 

- педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, які підготували переможців обласних (І, ІІ місця) 

фестивалів, конкурсів, оглядів отримують премії у розмірі: 

 

І місце – 150 грн. 

ІІ місце – 100 грн. 

ІІІ місце – 50 грн. 

 

- керівники початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, учні яких здобули призові місця у міжнародних, всеукраїнських та 

обласних фестивалях, конкурсах і оглядах отримують стипендію у розмірі 500 

грн.  

 
 


