
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 19/40-22 

м.Бурштин 

 

Про  затвердження Положення про преміювання 

учнів та педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади 
 

 

     Відповідно до статей 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», на виконання Програми розвитку освіти Бурштинської територіальної громади  на 

2021-2025 рр., затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 10/2-20 та з метою 

підтримки обдарованих, талановитих учнів закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської ТГ та їх наставників, стимулювання навчальних і творчих досягнень,     

міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти у новій редакції (додається). 

2. Рішення міської ради від 28.11.2018 № 06/62-18 вважати таким, що втратило 

чинність. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Бурштинської міської ради  

від 25.11.2022  № 19/40-22 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання учнів та педагогічних працівників  

закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади 

(нова редакція) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про преміювання  учнів та педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти Бурштинської територіальної громади визначає порядок виплати 

одноразових грошових винагород учням та педагогічним працівникам закладів загальної 

середньої освіти за результативну роботу та особисті досягнення у навчальній, науковій, 

творчій діяльності. 

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, олімпіадах. 

При цьому враховуються високі показники підготовки педагогічними працівниками 

учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт у МАН, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка, а також інших міжнародних та всеукраїнських конкурсів, конкурсів 

національно-патріотичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, спортивного 

спрямування. 

1.3. Виплата грошової винагороди учням, які стали переможцями і призерами  

Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів та конкурсів національно-

патріотичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, спортивного спрямування, 

здійснюється одноразово з метою відзначення результативності учасників. 

 

2. Показники визначення розміру виплати грошової винагороди. 

2.1. Одноразова грошова винагорода виплачується педагогічному працівнику за перемогу в 

міському етапі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та всеукраїнських конкурсів 

педагогічних працівників: 

за 1 місце –  у розмірі 1500 грн.,  

за 2 місце – у розмірі 1000 грн.,  

за 3місце – у розмірі 500 грн.; 

за перемогу в обласному етапі – у розмірі 3500 грн.; 

за перемогу у фінальному етапі – у розмірі 10000 грн. 

2.2. Одноразова грошова винагорода виплачується педагогічному працівнику за підготовку: 

2.2.1. переможця (1 місце) обласного етапу олімпіад – у розмірі 1000 грн.; 

2.2.2. призера (2,3 місце ) обласного етапу олімпіад – у розмірі 500 грн.; 

2.2.3. переможця всеукраїнського рівня (1 місце) – у розмірі 3000 грн.; 

2.2.4. призера всеукраїнського рівня (2, 3 місце) – у розмірі 2000 грн.; 

2.2.5.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 в олімпіадах і конкурсах, зазначених у п. 1.3 одноразовою 

грошовою винагородою нагороджують: 

2.4.1. учнів-переможців (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад – у 

розмірі 500 грн.;  

2.4.2. учнів-призерів (2, 3 місце) ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад – у розмірі  1000 грн.;  

2.4.3. учнів-переможців (1 місце) ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад – у розмірі 1500 грн.; 

2.4.4. учнів-призерів (2, 3 місце) ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад – в 

розмірі 3000 грн.; 

2.4.5. учнів-переможців (1 місце) ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад –в 

розмірі 5000 грн.;  

2.4.6. учнів-учасників Міжнародних предметних олімпіад – в розмірі 5 000 грн.;  

2.4.7. учнів-переможців Міжнародних предметних олімпіад – в розмірі 15 000 грн.;  

2.4.8. учнів-переможців (1 місце) І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – в розмірі 500 грн; 

 2.4.9. учнів-призерів (2, 3 місце) ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – в розмірі 1000 грн; 

 2.4.10. учнів-переможців (1 місце) ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – в розмірі  1500 грн; 

2.4.11. учнів-призерів (2, 3 місце) ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – в розмірі 3000 грн; 

2.4.12. учнів-переможців (1 місце) ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – в розмірі 5000 грн; 

2.4.13. учнів-переможців (1 місце) ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика – в розмірі  500 грн; 

2.4.14. учнів - призерів (2, 3 місце) ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика – в розмірі  1000 грн; 

2.4.15. учнів-переможців (1 місце) ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика – в розмірі 1500 грн; 

2.4.16. учнів-призерів (2, 3 місце) ІV (фінального) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика – в розмірі 3000 грн; 

2.4.17. учнів-переможців (1 місце) ІV (фінального) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика – в розмірі 5000 грн; 

2.4.18. учнів-переможців (1 місце) ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – в розмірі 500 грн; 

2.4.19. учнів-призерів (2, 3 місце) ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – в розмірі 1000 грн; 

2.4.20. учнів-переможців (1 місце) ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – в розмірі 1500 грн; 

2.4.21 учнів-призерів (2, 3 місця) ІV (фінального) етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – в 

розмірі 4000 грн; 

2.4.22. учнів-переможців (1 місце) ІV (фінального) етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – в 

розмірі 5000 грн; 

2.4.23. учнів-переможців (1 місце) міського етапу обласних національно-

патріотичних, туристсько-краєзнавчих, художньо-естетичних, спортивних конкурсів – в 

розмірі 500 грн;  

2.4.24. учнів-переможців обласних національно-патріотичних, туристсько-

краєзнавчих, художньо-естетичних, спортивних конкурсів – в розмірі 1000 грн; 



2.4.25. 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 1500 грн; 

2.4.26. учнів-призерів (2, 3 місця) інтелектуальних конкурсів: щорічної міської  

історико-краєзнавчої вікторини на кубок міського голови «Найкращі краєзнавці» та інших, 

що мають статус міських, – у розмірі 1000 грн. 

2.5. У разі здобуття учнем перемоги з кількох олімпіад чи конкурсів грошова 

винагорода виплачується за кожну перемогу відповідно до показників визначення грошової 

винагороди. Винагороди за перемогу в різних етапах однієї олімпіади чи конкурсу 

сумуються за принципом накопичення. 

 

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 і науки Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації, відділу освіти і науки Бурштинської міської ради. 

3.3. Виплата одноразової грошової винагороди здійснюється через централізовану 

бухгалтерію відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на підставі наказу відділу 

освіти і науки. 

3.4.Кошти для виплати одноразових грошових винагород передбачаються щорічно в 

підпрограмах «Обдаровані діти» та «Вчитель» Програми розвитку освіти Бурштинської 

територіальної громади. 

 

4. Прикінцеві положення. 

4.1. Імена нагороджених педагогічних працівників та учнів-переможців і призерів 

відповідних конкурсів оприлюднюються через засоби масової інформації та Інтернет-

ресурси. 

 

 

 

 


