Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28 листопада 2018 року
м.Бурштин

№ 06/62-18

Про запровадження системи заохочення
обдарованих і талановитих учнів
закладів загальної середньої освіти
міста Бурштина та педагогічних працівників,
затвердження Положення про стипендії
Бурштинської міської ради в галузі освіти
для обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки,
Положення про преміювання учнів
та педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти
Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні та з
метою підтримки обдарованих, талановитих учнів закладів загальної середньої освіти
міста Бурштина, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень,
враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної політики,
з питань бюджету та економічного розвитку, з питань законності та етики, міська рада
вирішила:
1.Запровадити систему заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів
загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників.
2.Затвердити Положення про стипендію Бурштинської міської ради в галузі освіти
для обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки, згідно з додатком 1 (додається).
3.Затвердити Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти згідно з додатком 2 (додається).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з
питань гуманітарної політики І. Мазур та заступника міського голови Н.Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток 1
до рішення Бурштинської міської ради
від 28 листопада 2018 року № 06/62- 18

Положення
про стипендію Бурштинської міської ради в
галузі освіти для обдарованих дітей
міста Бурштина та с.Вигівки

1. Загальні положення
Положення про стипендію Бурштинської міської ради в галузі освіти для
обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки (далі - Положення) розроблено відповідно
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
загальну середню освіту», Закону України «Про освіту».
2. Стипендія Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста
Бурштина та с.Вигівки (далі - Стипендія) запроваджена з метою подальшої реалізації
державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої
молоді та набуття нею навичок і знань; розкриття творчого потенціалу учнів, виявлення
всіх, хто наділений виключними творчими здібностями і талантом та здатні досягти
високих результатів у сфері науки, освіти, мистецтва та спорту (в системі закладів
загальної середньої освіти); підтримки і стимулювання талановитої молоді міста
Бурштина.

1.

ІІ. Визначення кандидатів на нагородження стипендією Бурштинської міської
ради для заохочення талановитих і обдарованих учнів.
Кандидатами на нагородження Стипендією можуть бути учні закладів загальної
середньої освіти міста, які мають високий та достатній рівень навчальних та творчих
досягнень і виявили особливі успіхи:
3.1. У навчальній та науково-дослідницькій діяльності (60% кандидатів):
стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських учнівських
олімпіад,
турнірів, конкурсів, фестивалів, які мають офіційний статус та входять до календаря
змагань, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Івано-Франківською
обласною державною адміністрацією;
- стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України;
- зробили винахід;
- мають публікації у наукових виданнях або окремими збірками;
- брали участь у роботі престижних
наукових конференцій, симпозіумів, науковопрактичних семінарів, що проводилися на міжнародному та Всеукраїнському рівнях.
3.2. У галузі мистецтва та культури в системі закладів загальної середньої освіти (20%
кандидатів):
стали переможцями і лауреатами Міжнародних та Всеукраїнських творчих
конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають статус заходів, що проводяться
Міністерствами культури та освіти і науки України, Івано - Франківською обласною
державною адміністрацією.
3.3. У галузі спорту в системі закладів загальної середньої освіти (20% кандидатів):
стали переможцями та призерами Міжнародних і Всеукраїнських чемпіонатів,
турнірів, змагань, які мають офіційний характер.
4.
Щорічно визначається 5 кандидатів на нагородження Стипендією.
5.
Пропозиції щодо кандидатів на нагородження Стипендією можуть вносити:
заклади загальної середньої освіти, які готують наступні документи:
клопотання про призначення стипендії, погоджене педагогічною радою закладу;
відомості про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові; дата, місяць та рік
народження; адреса проживання; телефон);
відомості про юридичного представника неповнолітнього кандидата;
копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти), копії патентів на винахід,
підтвердження публікацій у виданнях або збірки творів.

3.

Зазначені в пункті 5 документи подаються Комітету з визначення кандидатів на
здобуття стипендії міського голови (далі - Комітет) для заохочення талановитих і
обдарованих учнів до 25 квітня.
7.
Комітет до 1 травня визначає кандидатів на нагородження Стипендією.
8.
Списки кандидатів, відповідно до протокольного рішення комітету, подається на
погодження заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
відповідно до функціональних повноважень.
9.
Призначення Стипендії визначеним кандидатам проводиться шляхом затвердження
списків на нагородження стипендією Бурштинської міської ради в галузі освіти для
обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки рішенням виконавчого комітету при
розгляді питання «Про виділення додаткових коштів».
10.Стипендіат одночасно може бути нагороджений лише однією Стипендією.
11.Стипендія призначається на 9 місяців з вересня по травень наступного навчального
року, що слідує за навчальним роком, у якому були встановлені результати. Розмір
стипендії становить 300 грн. в місяць і не підлягає індексації протягом року.

6.

ІІІ. Комітет із визначення кандидатів на здобуття Стипендії Бурштинської
міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей
міста Бурштина та с.Вигівки
12.Комітет із визначення кандидатів на здобуття Стипендії Бурштинської міської ради в
галузі освіти для обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки є консультативнодорадчим органом відділу освіти і науки міської ради, який утворюється на поточний
навчальний рік наказом начальника відділу освіти і науки міської ради. У своїй діяльності
Комітет керується Конституцією України, Законами України: «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативними
актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, рішеннями
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про
відділ освіти і науки Бурштинської міської ради та даним Положенням.
13. Основні завдання Комітету :
- підготовка пропозицій щодо кандидатів на здобуття Стипендії Бурштинської
міської ради для заохочення талановитих і обдарованих дітей.
14.Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
- проводить аналіз матеріалів
щодо учнів закладів загальної середньої
освіти, визначених пунктом 3 розділу ІІ даного Положення та визначає кандидатів для
нагородження Стипендією.
- вивчає результати розгляду питань, унесених для встановлення Стипендії.
15.Комітет має право:
- отримувати в установленому порядку документи, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
- залучати для участі у роботі представників навчальних закладів міста (за
погодженням з їх керівниками);
- вносити пропозиції щодо проведення нарад з питань, що належать до компетенції
Комітету.
16.До складу Комітету входять: голова, заступник голови, секретар, кількісний склад
комітету до семи чоловік. Склад членів Комітету формується із посадових осіб відділу
освіти і науки міської ради, педагогічних працівників, методистів методичного кабінету
відділу освіти і науки.
17.Формою роботи Комітету є засідання, що проводиться за рішенням голови, а за його
відсутності – заступника голови, в міру необхідності.
Засідання Комітету веде голова, а за його відсутності – заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засідання Комітету забезпечує його секретар.

Засідання Комітету вважається правомірним, якщо на ньому присутні більш як
половина його членів.
18.На своїх засіданнях Комітет розробляє пропозиції з питань, що належать до його
компетенції. Пропозиція вважається схваленою, якщо за неї проголосувало більш як
половина присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів - вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
19.Пропозиції фіксуються у протоколі Комітету, складеному за результатами засідання,
який підписує головуючий на засіданні та секретар. Протокол оформляється у
відповідності до Інструкції з діловодства у Бурштинській міській раді та її виконавчих
органах, комунальних підприємствах, установах та організаціях. Протокол засідання
Комітету додається до рішення виконавчого комітету.
Член Комітету, який не підтримує пропозицію, може викласти у письмовій формі свою
окрему думку, що додається до протоколу.
20.Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комітету здійснює методичний
кабінет відділу освіти і науки.

ІV. Фінансування та порядок виплати Стипендії
21.Інформація про осіб, нагороджених Стипендією оголошується в урочистій обстановці
під час зустрічі міського голови з обдарованими учнями з нагоди Дня захисту дітей
щорічно.
22.Отримувачем Стипендії неповнолітньої особи є його юридичний представник,
відомості про якого зазначаються у рішенні виконавчого комітету міської ради.
23.Виплата Стипендії нагородженим особам, в тому числі і тим, які припинили навчання
у закладах загальної середньої освіти міста, здійснюється через централізовану
бухгалтерію відділу освіти і науки міської ради.
24. Виплату стипендії може бути припинено рішенням виконавчого комітету міської ради
за поданням відділу освіти і науки міської ради
при
порушенні стипендіатом
навчальної дисципліни.
25. Кошти для виплати стипендій передбачаються щорічно в підпрограмі «Обдаровані
діти» Програми розвитку освіти міста Бурштина та с.Вигівки.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

Додаток 2
до рішення Бурштинської міської ради
від 28 листопада 2018 року № 06/62- 18

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання учнів та педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти
1.
Загальні положення
1.1. Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти м. Бурштина розроблене відповідно до Закону України «Про освіту»,
Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве
самоврядування в Україні».
1.2. Виплата грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється одноразово з
метою стимулювання:
- активної участі педагогів у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсах, виставках;
- результативної підготовки учнів до участі в міських, обласних, всеукраїнських та
міжнародних інтелектуальних конкурсах.
При цьому враховуються високі показники підготовки педагогічними
працівниками учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів-захистів науководослідницьких робіт у МАН, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика,
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Т. Шевченка та
конкурсах: національно-патріотичного, туристично-краєзнавчого, художньо-естетичного,
спортивного спрямування.
1.3. Виплата грошової винагороди учням, які стали переможцями і призерами
Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів та конкурсах: національнопатріотичного,
туристично-краєзнавчого,
художньо-естетичного,
спортивного
спрямування, здійснюється одноразово з метою відзначення результативності учасників.
1.4. Виплата грошової винагороди учням, які стали неодноразовими переможцями та
призерами конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів, здійснюється у вигляді
стипендії з метою відзначення результативності та стимулювання розвитку творчих
здібностей.
2. Показники визначення розміру виплати грошової винагороди.
2.1. Одноразова грошова винагорода виплачується педагогічному працівнику:
за перемогу в міському етапі «Вчитель року» та всеукраїнських конкурсів педагогічних
працівників:
за 1 місце – у розмірі 1500 грн.,
за 2 місце – у розмірі 1000 грн.,
за 3 місце – у розмірі 500 грн.;
за перемогу в обласному етапі – у розмірі 3500 грн.;
за участь у заключному етапі – у розмірі 5000 грн.;
за перемогу у заключному етапі – у розмірі 10000 грн.
2.2. Одноразова грошова винагорода виплачується:
2.2. Педагогічному працівнику:
за підготовку переможця (1 місце) обласного етапу – у розмірі 500 грн.;
за підготовку переможця всеукраїнського рівня – у розмірі 2000 грн.;
за підготовку переможця міжнародного рівня – у розмірі 5000 грн.

2.3. За умови підготовки декількох переможців і призерів одним педагогічним
працівником грошова винагорода виплачується за результативну роботу з кожним із них
відповідно до показників визначення грошової винагороди.
2.4. За результативну участь у олімпіадах і конкурсах, зазначених у п. 1.3 одноразовою
грошовою винагородою нагороджують:
- учнів – переможців (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад в
розмірі 200 грн.;
– учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад в розмірі 500
грн.;
- учнів - переможців ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад в розмірі 5000
грн.;
- учнів - учасників Міжнародних предметних олімпіад в розмірі 5000 грн.;
- учнів - переможців Міжнародних предметних олімпіад в розмірі 15000 грн.;
– учнів – переможців (1 місце) І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 200 грн;
- учнів – переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 500 грн;
– учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 3000 грн;
– учнів – переможців (1 місце) ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови
ім. П.Яцика в розмірі 200 грн;
– учнів – переможців ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.
П.Яцика в розмірі 500 грн;
– учнів – переможців ІV етапу Міжнародного дитячого конкурсу з української мови
ім. П.Яцика в розмірі 5000 грн;
– учнів – переможців (1 місце) ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка в розмірі 200 грн;
– учнів – переможців ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка в розмірі 500 грн;
– учнів – переможців ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка в розмірі 3000 грн;
– учнів-переможців національно-патріотичних конкурсів в розмірі 200 грн.;
- учнів-переможців туристично -краєзнавчих конкурсів розмірі 200 грн.;
- учнів-переможців художньо-естетичних конкурсів в розмірі 200 грн.;
- команди-переможців спортивних конкурсів в розмірі 200 грн;
- учнів – переможців (1 місце) інтелектуальних конкурсів: щорічної міської
історико-краєзнавчої вікторини на кубок міського голови «Найкращі краєзнавці» та
інших, що мають статус міських, в розмірі 500 грн;
- учнів – призерів інтелектуальних конкурсів: щорічної міської історико-краєзнавчої
вікторини на кубок міського голови «Найкращі краєзнавці» та інших, що мають статус
міських у розмірі 200 грн.
3. Порядок виплати одноразової грошової винагороди.
3.1. Виплата грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних асигнувань.
3.2. Підставою для виплати грошової винагороди є відповідні накази Міністерства освіти і
науки України, департаменту освіти, науки і молодіжної політики Івано-Франківської
обласної державної адміністрації, відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.
3.3. Кошти для виплати одноразової грошової винагороди передбачаються щорічно в
підпрограмах «Обдаровані діти» та «Вчитель» Програми розвитку освіти міста Бурштина
та с.Вигівки.

4. Заключні положення.
4.1. Імена нагороджених педагогічних працівників та учнів-переможців і призерів
відповідних конкурсів оприлюднюються через засоби масової інформації та Інтернетресурси.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

