
 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від 25 червня 2019 року                       № 634  

м. Помічна 

 

Про внесення змін до Положення  

про премії за особливі досягнення  

учням та працівникам навчальних 

закладів Помічнянської ОТГ 
 
       Відповідно до Законів України «Про  освіту» та  «Про загальну 

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

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

 

         1.  Внести зміни до Положення про премії за особливі досягнення учням 

та працівникам навчальних закладів Помічнянської ОТГ, затвердженого 

рішенням 9 сесії міської ради 8-го скликання від 27.04.2018 року № 196 та 

викласти його в новій редакції. ( додається) 

 

        2. 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 № 634 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про премії за особливі досягнення учням та працівникам навчальних закладів, 

позашкільних закладів  Помічнянської ОТГ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення визначає порядок призначення та виплати премій за особливі 

досягнення учням та працівникам навчальних закладів, позашкільних закладів 

Помічнянської ОТГ, що відносяться до галузі «Освіта». 

2. Премії призначаються з метою підтримки обдарованої учнівської молоді 

ОТГ, підвищення авторитету працівників навчальних закладів, позашкільних 

закладів, визнання їх особистих досягнень в підготовці нового покоління України. 

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

року: учням - у рамках заходів, присвячених Дню захисту дітей, або до Дня Знань, 

працівникам – на серпневій педагогічній конференції, або до Дня працівників 

освіти. 

4. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та 

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 та працівникам навчальних закладів, позашкільних закладів здійснюється 

відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ 

1. Премія присуджується щорічно на конкурсній основі: 

1.1. Учням та вихованцям навчальних закладів, позашкільних закладів міста 

Помічної, що відносяться до галузі «Освіта», які протягом навчального року мають 

особисті досягнення: 

І (перші) місця у міському, (районному) етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін; 

призові місця у обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін; 

призові місця у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт міського, 

обласного та всеукраїнського рівнів; 

призові місця у спортивних, інтелектуальних, творчих конкурсах та 

змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів. 

1.2. Працівникам навчальних закладів, позашкільних закладів Помічнянської 

ОТГ, що відносяться до галузі «Освіта», які підготували: 



переможців міських, (районних), призерів обласного та Всеукраїнського 

етапів учнівських олімпіад з базових дисциплін; 

призерів міського, обласного та Всеукраїнського етапів конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт; 

призерів спортивних, інтелектуальних, творчих конкурсів та змагань 

обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів; 

науково-методичні та творчі роботи, відзначені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів 

на обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях. 

Висунення кандидатур на отримання премій здійснюється гласно за місцем 

навчання та роботи. 

2. Клопотання про нагородження подаються навчальними закладами, 

позашкільними закладами  до відділу освіти до 20 травня поточного року із 

зазначенням особливих досягнень та копіями документів, що їх підтверджують. 

3. Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради до           

31 травня поточного року подає секретареві комісії узагальнені матеріали. 

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

подані матеріали, призначає грошові премії учням - у розмірі до 50% мінімальної 

заробітної плати та працівникам навчальних 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 

«Освіта» відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради . 

Комісія: 

Семашко Ніна Василівна   - голова комісії, начальник відділу освіти  

                                                         виконкому міської ради 
 

Гребенюк Наталія Павлівна           - заступник голови комісії,заступник  

                                                                   директора з виховної роботи Помічнянської  

                                  ЗШ № 2 
 

Жуматій Ольга Володимирівна  - секретар комісії, секретар Помічнянської  

                                                         ЗШ № 3 

Члени комісії: 
 

Колісніченко Сергій Володимирович - завідуючий методичним кабінетом відділу  

                                                                    освіти Помічнянської міської ради 
 

Колос Алла Анатоліївна   - заступник директора з навчально-виховної  

                                                                    роботи Помічнянської ЗШ № 1   
 

Михайловська Людмила Олександрівна - заступник директора з навчально- 

                                                                    виховної роботи  ЗШ  с. Помічна  
 

Осипенко Тетяна Олександрівна          - заступник директора з навчально-виховної  

                                                                     роботи Помічнянської ЗШ № 3 
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