
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від  28.05.2019                                                                                                    № 95 

 

Про призначення стипендії  

Бурштинської міської ради  

в галузі освіти для обдарованих дітей  

міста Бурштина та с.Вигівки та одноразової грошової винагороди  

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

наказом Міністерства освіти і науки України № 418 від 01 квітня 2019 р. «Про 

нагородження переможців ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Шевченка», відповідно до Положення про стипендію 

Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Бурштина та 

с.Вигівки, затвердженого рішенням міської ради від 28.11.2018 р. № 06/62-18, пункту 2.2. 

Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого рішенням міської ради від 28.11.2018 р. № 06/62-18, 

рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 10/65-18 «Про затвердження Програми розвитку 

освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2019 рік», клопотання Бурштинської гімназії від 

25.04.2019 р. № 44, листа-клопотання відділу освіти і науки № 285/01-16 від 30.04.2019 р. 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Призначити з 01.09.2019 р. по 31.12.2019 р. стипендію Бурштинської міської ради в 

галузі освіти для обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки: 

 Вербовській Юлії Андріївні, учениці 7 класу Бурштинської гімназії, за зайняте 

друге місце в ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Шевченка у розмірі 300 грн. щомісячно; 

 Музичин Анастасії Михайлівні, учениці 5 класу Бурштинської гімназії, за зайняте 

третє місце в ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Шевченка у розмірі 300 грн. щомісячно. 

2. Отримувачами стипендії визначити юридичних представників неповнолітніх дітей 

(відомості додаються). 

3. Виплатити одноразову грошову винагороду педагогічним працівникам за 

підготовку переможців всеукраїнського рівня  у розмірі 2000 грн. кожному: 

- Тімотін Ганні Петрівні, вчителю української мови та літератури 

Бурштинської гімназії; 

- Медвідь Галині Іванівні, вчителю української мови та літератури 

Бурштинської гімназії. 

4. Відділу освіти та науки міської ради ( І.Томин) провести відповідні розрахунки. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Надію 

Кицелу та начальника відділу освіти та науки міської ради Іванну Томин. 

 

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

 

 


