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Сімнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 

 

РІШЕННЯ 

________2019 року                                         смт Гриців                                               ПРОЕКТ 

            І. Варава 

 

Про стипендії (премії)  

обдарованим дітям та  

винагороду педагогічним  

працівникам Грицівської ОТГ 

 

Керуючись пунктом 4 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010р. №927/2010 «Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», 

статті 53 п.1 Закону України «Про освіту», статті 23 Закону України «Про загальну середню 

освіту», статті 20 ч.4 Закону України «Про позашкільну освіту», на виконання Програми 

розвитку освіти Грицівської селищної ради на 2019-2022, затвердженої рішенням  

чотирнадцятої позачергової сесії Грицівської селищної ради VII скликання від 22 грудня 2018р. 

№13, та з метою підтримки і стимулювання діяльності обдарованих дітей та педагогічних 

працівників в інтелектуальних та мистецьких конкурсах, спрямованих на досягнення високих 

результатів, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити: 

1.1. Склад комісії з відбору претендентів на призначення стипендії (премії) обдарованим дітям 

та винагороду педагогічним працівникам Грицівської ОТГ у кількості 11 осіб (додаток 1). 

1.2. Положення про стипендії (премії) обдарованим дітям та винагороду педагогічним 

працівникам Грицівської ОТГ (додаток 2) 

3. При формуванні селищного бюджету передбачити асигнування на виплату про стипендії 

(премії) обдарованим дітям та винагороду педагогічним працівникам Грицівської ОТГ. 

4. Керівникам закладів освіти ознайомити колективи з Положенням про стипендії (премії) 

обдарованим дітям та винагороду педагогічним працівникам Грицівської ОТГ, та розмістити 

дане Положення на сайті закладу 

5. Секретарю селищної ради розмістити Положення про стипендії (премії) обдарованим дітям та 

винагороду педагогічним працівникам Грицівської ОТГ на сайті селищної ради 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань 

планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) та з питань соціального захисту населення, 

охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії Зарудзей О.І.) 

 

 

 

 

Грицівський селищний голова                                             Л.Тіфенбах 

 

 

 

Підготував: 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту,  

культури, туризму, зовнішніх  

і внутрішніх зв’язків         І. Варава 



Додаток 1 

до рішення сімнадцятої 

позачергової сесії  селищної 

ради VII скликання від «___» 

квітня 2019 року №____ 

 

СКЛАД  КОМІСІЇ 

з відбору претендентів на призначення стипендії (премії) обдарованим дітям та винагороду 

педагогічним працівникам Грицівської ОТГ 

 

1. Ленчук Наталія Олександрівна – заступник селищного голови, голова комісії 

2.Стецюк Олена Володимирівна - спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму, зовнішніх і внутрішніх зв’язків, секретар 

Члени комісії:   

Варава Іванна Йосипівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму , 

зовнішніх і внутрішніх зв’язків; 

Волошин Сергій Миколайович, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансів; 

Старий Віктор Петрович,  директор Грицівського ліцею; 

Мельник-Нюнько Валентина Анатоліївна,  директор Микулинської гімназії; 

Шельгорн Антоніна Володимирівна,  директор Крачанівської  гімназії; 

Бихал Наталія Володимирівна,  директор Крачанівської  гімназії; 

Шампаніна Поліна Сергіївна, директор Грицівської школи сприяння здоров’ю; 

Любченко Анатолій Федорович,  директор Грицівської музичної школи; 

Жвалюк Сергій Васильович,  директор Великошкарівської початкової школи. 

 

 



Додаток 2 

до рішення сімнадцятої 

позачергової сесії  селищної 

ради VII скликання від «___» 

квітня 2019 року №____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії (премії) обдарованим дітям та винагороду педагогічним працівникам 

Грицівської ОТГ 

 

1. Загальні положення 

1.1 Положення про стипендії (премії) обдарованим дітям та винагороду педагогічним 

працівникам Грицівської ОТГ (далі – положення) розроблене відповідно до Указу Президента 

України від 30.09.2010р. №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», статті 53 п.1 Закону України «Про 

освіту», статті 23 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 20 ч.4 Закону України 

«Про позашкільну освіту», на виконання Програми розвитку освіти Грицівської селищної ради 

на 2019-2022, затвердженої рішенням  чотирнадцятої позачергової сесії Грицівської селищної 

ради VII скликання від 22 грудня 2018 року №13 

1.2 Положення розроблено з метою підтримки і стимулювання діяльності обдарованих дітей 

та педагогічних працівників в інтелектуальних та мистецьких конкурсах, спрямованих на 

досягнення високих результатів, стимулювання розвитку творчого потенціалу 

1.3 Положення регламентує порядок призначення та виплати стипендій (премій) переможцям 

II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, I етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 

наук України, призерам і переможцям III, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та II, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України, переможцям Міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних творчих конкурсів, турнірів, чемпіонатів тощо, а також за високі досягнення у 

навчанні (випускні класи) 

1.4 Стипендія та одноразова премія для обдарованих дітей – це фінансова підтримка, що 

надається з метою заохочення дітей та молоді шкільного віку до участі у науковій, культурній, 

творчій, спортивній, громадській діяльності та реалізації проектів, забезпечення економічних і 

соціальних гарантій самореалізації особистості. 

1.5 Одноразова грошова винагорода педагогічним працівникам є мотивуючим засобом для 

педагогів, які здійснювали підготовку дітей і матеріальним заохоченням до подальшої роботи з 

обдарованими дітьми. 

1.6 Призначення стипендій та одноразових премій дітям спрямоване на реалізацію права 

кожної дитини брати участь у науковому, спортивному, культурному і творчому житті 

суспільства, про що зазначено в статті 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. 

1.7 Виплата стипендій здійснюється впродовж навчального року з 1 вересня до 31 травня. 

1.8  Виплата одноразових премій дітям та одноразової грошової винагороди педагогічним 

працівникам здійснюється за підсумками результатів олімпіад, конкурсів, спартакіад, 

чемпіонатів тощо. 

1.9  У випадку, якщо стипендіат має право на призначення кількох стипендій, виплачується 

одна більшого розміру. 



1.10 Виплата стипендій, одноразових премій та одноразових грошових винагород 

призначається відповідно до рішення комісії з призначення стипендії (премії) обдарованим 

дітям та винагороду педагогічним працівникам Грицівської ОТГ (далі – відповідна комісія), про 

що видається розпорядження Грицівського селищного голови, в межах асигнувань, 

передбачених в бюджеті селищної ради 

 

2. Умови призначення стипендії 

2.1. Стипендії призначаються обдарованим дітям (учням закладів загальної середньої освіти та 

вихованцям (кожному члену команди) закладів позашкільної освіти):  

- переможцям і призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 

- переможцям і призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії наук України,  

- переможцям і призерам конкурсів, турнірів, спартакіад Всеукраїнського етапу  

2.2. Одноразові премії учням, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 

поточному році отримали 190-200 балів з одного чи кількох навчальних предметів 

призначаються один раз на рік, після офіційного оголошення результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

2.3. Одноразовими преміями нагороджуються: 

- учні випускних класів (11 клас – для ліцеїв, 9 клас – для гімназій, 4 клас – для початкової 

школи) за високі досягнення у навчанні 

- учням, які за результатами річного та семестрового оцінювання є претендентами на отримання 

свідоцтва з відзнакою (учні 9 класів). 

- переможці II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,  

- переможці I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Малої академії наук України,  

- призери і переможці III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

- призери і переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України,  

- переможці та призери обласних творчих конкурсів, турнірів, чемпіонатів тощо 

2.4 Одноразові грошові винагороди (премії) педагогічним працівникам призначаються після 

офіційного оголошення результатів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої 

академії наук України, Всеукраїнських турнірів та творчих конкурсів з навчальних предметів, 

конкурсів учнівської творчості, зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

3. Визначення кандидатів на призначення стипендій (премій) 

3.1. Кандидатами на отримання стипендії (премії) можуть бути учні закладів загальної середньої 

освіти та вихованці (колективи) закладів позашкільної освіти, зазначені у пункті 1.3., а також 

учні (вихованці), які брали участь: 

- у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що 

проводилися на Міжнародному та Всеукраїнському рівнях. 

- у літературній діяльності стали переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, 

мають публікації власних творів у престижних виданнях або окремими збірками.  

- стали переможцями чи призерами Всеукраїнських та Міжнародних етапів конкурсів 

ораторського, вокального (індивідуально та у складі дуетів),  декоративно-прикладного, 

хореографічного мистецтва (індивідуально чи у парі), музичній, образотворчій, еколого-

натуралістичній, туристсько-краєзнавчій діяльності тощо. 

- у складі хору, гурту, хореографічного колективу, команди стали переможцями та призерами 

конкурсів обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів. 



3.2. Кандидатами на отримання одноразової грошової винагороди (премії) можуть бути 

педагогічні працівники, які підготували учнів та вихованців зазначених у пункті 1.3, 3.1. 

 

4. Відбір претендентів на призначення стипендії (премії) 

4.1. Керівник закладу освіти подає відповідній комісії клопотання щодо претендентів на 

призначення стипендії (премії)  

4.2. За результатами відповідна комісія приймає рішення щодо призначення розміру стипендії 

(премії),  

 

5. Організаційне забезпечення  

проведення відбору претендентів на призначення стипендій (премії) 

5.1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення стипендій (премій) 

здійснюється відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх та внутрішніх 

зв’язків.  

5.2. Безпосередній відбір претендентів на призначення стипендій (премій) здійснюється 

відповідною комісією.  

5.3. Відповідну комісію очолює заступник Грицівського селищного голови.  

5.4. До складу відповідної комісії входять голова, секретар, члени комісії.  

5.5. Формою роботи відповідної комісії є засідання. Засідання відповідної комісії є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.  

5.6. Рішення відповідної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

комісії шляхом відкритого голосування.   

5.7. Рішення відповідної комісії щодо визначення стипендіатів оприлюднюється на офіційних 

сайтах Грицівської селищної ради.  

 

6. Порядок призначення та виплати стипендій 

6.1. Керівники закладів освіти двічі на рік до 01 травня та до 15 серпня поточного року подають 

секретареві відповідної комісії документи для призначення стипендій (премій). 

Кандидати на здобуття стипендії (премії) розглядаються комісією за наявності таких матеріалів:  

- копії дипломів, грамот, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, тощо;  

- копії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження (або паспорта);  

- банківські реквізити для перерахування стипендій (після призначення стипендії) 

6.2. Відповідна комісія, у визначений нею термін, але не пізніше 25 травня та 25 серпня, 

визначає стипендіатів 

6.2. Рішення комісії про виплату стипендії направляється селищному голові, який видає 

відповідне розпорядження 

6.3. Підставою для виплати стипендії (премії) є розпорядження Грицівського селищного голови 

на основі рішення відповідної комісії 

6.4. Виплата стипендій здійснюється у межах асигнувань, передбачених в бюджеті селищної 

ради на реалізацію заходів Програми розвитку освіти Грицівської селищної ради на 2019-2022. 

 

7. Позбавлення стипендії 

Виплата стипендії може бути припинена рішенням відповідної комісії за поданням керівника 

закладу освіти за дисциплінарні порушення або в разі відрахування його з закладу освіти. 

 

 


