
                                                                 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від 25 червня 2019 року                       № 633 

м. Помічна 

 

Про затвердження Положення  

про премії за особливі досягнення  

учням, вихованцям та працівникам  

закладів культури Помічнянської ОТГ 
 
       Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про  культуру», «Про 

позашкільну освіту», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада   в и р і ш и л а: 

 

      1.  Затвердити Положення про премії за особливі досягнення учням, 

вихованцям  та працівникам закладів культури Помічнянської об’єднаної 

територіальної громади. (додається) 

 

      2.   Затвердити склад комісії з призначення премії за особливі досягнення  

учням, вихованцям та працівникам  закладів культури Помічнянської ОТГ у 

складі 7 осіб. (додається) 

 

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту. 

 

 

Міський голова                                                                     Антошик М.М.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Затверджено  

                                                                                              рішенням міської ради  

                                                                                              від  25.06.2019  року № 633  

 

Положення 

Про премії за особливі досягнення учням, вихованцям та працівникам   

закладів культури Помічнянської ОТГ 

 

І. Загальні положення 

1. Положення визначає порядок призначення та виплати премій за особливі 

досягнення учням музичної школи, вихованцям гуртків художньої самодіяльності 

клубних установ та працівникам закладів Помічнянської об’єднаної територіальної 

громади - (далі Помічнянської ОТГ), що відносяться до галузі «Культура». 

2. Премії призначаються з метою підтримки обдарованих дітей та молоді 

Помічнянської ОТГ, підвищення авторитету працівників  закладів культури, визнання 

їх особистих досягнень в вихованні нового покоління України. 

3. Преміювання здійснюється один раз на рік, за підсумками навчального року: 

учням та вихованцям – у рамках заходів, присвячених  Дню захисту дітей, або до Дня 

музики, працівникам – до Дня працівників культури, або до Дня музики. 

4. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів на присудження 

премій здійснюється комісією з питань призначення премій. 

5. Склад комісії затверджується рішенням сесії Помічнянської міської ради. 

6. Засідання проводить голова комісії або його заступник. 

7. 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. Члени комісії виконують обов’язки на громадських 

засадах. 

8. Організація, координація і контроль щодо надання грошових винагород 

учням, вихованцям та працівникам  закладів культури здійснюється відділом культури 

туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

 

ІІ. Порядок призначення премій. 

1. Премія присуджується щорічно на конкурсній основі. 

1.1. Учням та вихованцям закладів культури Помічнянської ОТГ, які протягом 

навчального року мають особисті досягнення: 

 Призові місця у регіональному та обласному етапах обласного конкурсу  

«Паросток»; 

 Призові місця у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Провесінь»; 

 Призові місця у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-конкурсах. 
 

1.2. Працівникам закладів культури Помічнянської ОТГ, які підготували: 

 Переможців регіонального та обласного етапів обласного конкурсу  

«Паросток»; 

 Переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Провесінь»; 

 Переможців Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів-конкурсів. 

Висунення кандидатур на отримання премій здійснюється гласно за місцем 

навчання та роботи. 



 

2. Клопотання про нагородження подаються закладами до відділу культури, 

туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради до                       

25 травня поточного року із зазначенням особливих досягнень та копіями 

документів, що їх підтверджують. 
 

3. Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської 

міської ради до 31 травня поточного року подає секретарю комісії узагальнені 

матеріали. 
 

4. Комісія у визначений нею термін, але не пізніше 20 червня поточного року, 

розглянувши подані матеріали, призначає грошові премії учням та вихованцям – у 

розмірі до 50% мінімальної заробітної плати та працівникам закладів – у розмірі до 

100% мінімальної заробітної плати в межах передбачених бюджетних асигнувань. 
 

5. Кількість премій визначається комісією. 

 

ІІІ. Фінансування. 

Фінансування здійснюється у межах асигнувань, передбачених по галузі 

«Культура» відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Затверджено  

                                                                                              рішенням міської ради  

                                                                                              від    25.06.2019  року № 633 

 

С К Л А Д 

комісії з призначення премії за особливі досягнення  

учням, вихованцям та працівникам  закладів культури Помічнянської ОТГ 

 

Голова комісії   
Яценко Вікторія Василівна      начальник відділу культури, туризму,  

молоді та спорту виконавчого комітету       

Помічнянської міської ради 

Заступник голови комісії  

Білоус Тетяна Анатоліївна              директор Помічнянської музичної школи 

 

Секретар комісії  

Ясинська Олена Анатоліївна     викладач Помічнянської музичної школи 

 

Члени комісії: 

Артеменко Вікторія Вікторівна               художній керівник Помічнянського  

                                                                     сільського будинку культури 

 

Запорожець Віра Олександрівна             директор Помічнянського сільського  

                                                                     будинку культури 

 

Клименко Олександр Віталійович     директор Помічнянського міського Палацу            

                                                                     культури 

 

Пашина Світлана Анатоліївна               художній керівник Помічнянського 

                                                                     міського Палацу культури 

 

 

 

Секретар ради        Фідальго І.В. 
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