
 

 

 
 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 листопада 2017 року                    № 234 

смт. Голованівськ 
 

Про затвердження Положення про  

призначення та виплату стипендій 

обдарованим учням та премій  

педагогічним працівникам Голованівського  

району в новій редакції 

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою забезпечення потреби особистості у творчій 

самореалізації, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, підготовки 

до активної професійної та громадянської діяльності, організації змістовного 

дозвілля учнівської молоді, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Положення про призначення та виплату стипендій 

обдарованим учням та премій педагогічним працівникам 

Голованівського району в новій редакції (додається). 

 

2. Затвердити склад комісії з питань призначення та виплати стипендій 

обдарованим учням та премій педагогічним працівникам району в 

новій редакції (додається). 

 

3. Районній державній адміністрації щорічно передбачати кошти на 

виплату районних премій обдарованим учням та педагогічним 

працівникам.  

 

 



4. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 23 

грудня 2016 року № 145 «Про затвердження Положення про 

призначення та виплату стипендій обдарованим учням та премій 

педагогічним працівникам». 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської  

районної ради  

від 10 листопада 2017року 

№ 234 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про призначення та виплату стипендій обдарованим учням  

та премій педагогічним працівникам 

Голованівського району 

 

І. Загальні положення 

 

 Положення  про  призначення та виплату стипендій  районної 

державної адміністрації та районної ради обдарованим учням та премій 

педагогічним працівникам, тренерам-викладачам (далі – Положення) 

регламентує порядок призначення та виплати стипендій переможцям ІІІ, ІV 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі – 

олімпіади) та ІІ, IІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – 

конкурс – захист), та за високі досягнення у навчанні (Золота медаль) та 

досягнення у навчанні (Срібна медаль), переможцям Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів, міжнародних 

змагань, переможцям обласної спартакіади школярів з фізичної культури, 

призерам обласних змагань «Олімпіада Кіровоградщини», «Захисник 

Кіровоградщини», «Сокіл» (Джура) та спартакіади серед районів, міст та 

територіальних громад та педагогічним працівникам, тренерам-викладачам, 

які їх підготували. 

 

Стипендія для обдарованих та премія для їх педагогів – це фінансова 

підтримка, що надається з метою заохочення до участі в громадській, 

науковій діяльності та реалізації соціально-значущих творчих проектів, 

забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості. 

 

Призначення стипендій спрямоване на реалізацію права кожної дитини 

брати участь у науковому, культурному і творчому житті суспільства (стаття 

31 Конвенції ООН про права дитини), виховання громадянина України та 

патріота малої Батьківщини, залучення підростаючого покоління до 

розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як 

ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків. 

 

Нагородження стипендіями учнів здійснюється один раз на рік. 



Стипендії виплачуються після видання спільного розпорядження 

голови Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської 

районної ради про призначення стипендій. 

 

Преміювання педагогічних працівників, учні яких здобули  найбільше 

призових місць у ІІІ та ІV  етапах олімпіад з навчальних предметів та 

конкурсу-захисту МАН, високі досягнення у навчанні (Золота медаль) та 

досягнення у навчанні (Срібна медаль), переможцям Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів  та здійснюється 

один раз на рік. 

 

           Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та 

присудження премій здійснюється комісією з питань призначення премій 

(далі – комісія). Склад комісії затверджується рішенням районної ради.  

 

 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, та оформляється 

протоколом. 

 

          Члени комісії виконують обов'язки на громадських засадах.  

 

Організація, координація і контроль щодо надання грошових 

винагород педагогічним працівникам, учням – призерам олімпіад, 

конкурсу-захисту міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, 

турнірів та чемпіонатів здійснюється відділом освіти, молоді та спорту та 

відділом культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації. 

 

У разі, якщо стипендіат має право на призначення кількох стипендій, 

виплачується одна найбільшого розміру. Учні, нагороджені золотими та 

срібними медалями отримують стипендію незалежно від виплат за іншими 

номінаціями. 

ІІ. Порядок призначення премій 

Відділ освіти, молоді та спорту і відділ культури, туризму та 

культурної спадщини райдержадміністрації та подають секретарю комісії 

списки претендентів на премії. 

 

Комісія у визначений нею термін, розглянувши подані матеріали, 

призначає стипендії учням та педагогічним працівникам. 

 

Інтелектуальний напрям 

 

1. Призери Міжнародних олімпіад з навчальних предметів отримують 

премії в розмірі: 



І місце – 10000 грн., 

ІІ місце – 7000 грн., 

ІІІ місце – 5000 грн 

 

2. Переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

міжнародного конкурсу з української мови ім П.Яцика, Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Шевченка, всеукраїнських конкурсів отримують премії в розмірі: 

І місце – 3000 грн., 

ІІ місце – 2000 грн., 

ІІІ місце – 1000 грн. 

 

3. Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та   ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

переможці конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт слухачів секції 

Малої академії наук України, отримують премії в розмірі: 

І місце – 800 грн., 

ІІ місце – 500 грн., 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

4. Учні, нагороджені золотими та срібними медалями, відповідно до  

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та  срібну 

медаль «За досягнення у навчанні», 

отримують премії в розмірі: 

Золота медаль – 5000 грн., 

Срібна медаль – 3000 грн. 

 

5. Педагогічні працівники, які підготували призерів Міжнародних 

олімпіад отримують премію у розмірі – 1000 грн.  

 

6. Педагогічні працівники, які підготували переможців ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів отримують 

премії у розмірі – 500 грн. 

 

7. Педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України  отримують премії у розмірі – 300 грн. 

 

Творчий напрям 

Позашкільні навчальні заклади: 



1. Переможці міжнародних конкурсів, Всеукраїнських турнірів, 

конкурсів, що проводяться Міністерством освіти та науки отримують премії 

в розмірі: 

І місце – 800 грн., 

ІІ місце – 500 грн., 

ІІІ місце – 400 грн. 

 

2. Переможці конкурсів, турнірів та чемпіонатів, що проводяться 

Кіровоградською ОДА отримують премії в розмірі: 

І місце – 500 грн., 

ІІ місце – 400 грн., 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

3. Педагогічним працівникам, які підготували переможців 

міжнародних конкурсів, турнірів, що проводяться Міністерством освіти та 

науки – 500 грн. 

 

4. Педагогічним працівникам, які підготували переможців конкурсів, 

турнірів та чемпіонатів, що проводяться Кіровоградською ОДА отримують 

премії у розмірі – 300 грн. 

 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади: 

 

1. Учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 

переможці, лауреати та дипломанти міжнародних фестивалів, оглядів, 

конкурсів, які мають статус культурно-мистецьких заходів, що проводяться  

за сприяння Міністерства культури України, Міністерством освіти і науки 

України, отримують премії в розмірі:  

І місце – 1500 грн., 

ІІ місце – 1000 грн., 

ІІІ місце – 800 грн.  

 

2. Хорові, хореографічні колективи початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, переможці, лауреати та дипломанти 

міжнародних фестивалів, оглядів, конкурсів, які мають статус культурно-

мистецьких заходів, що проводяться, за сприяння Міністерства  культури 

України, Міністерством освіти і науки України, отримують премії в розмірі: 

І місце – 5000 грн., 

ІІ місце – 3000 грн., 

ІІІ місце – 2000 грн. 

 

3. Дуети, тріо, квартети початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, переможці, лауреати та дипломанти міжнародних 

фестивалів, оглядів, конкурсів, які мають статус культурно-мистецьких 



заходів, що проводяться за сприяння Міністерства  культури України, 

Міністерством освіти і науки України, отримують премії в розмірі: 

 І місце – 1500 грн., 

                ІІ місце – 1000 грн., 

                ІІІ місце – 800 грн. 

 

4. Учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних, переможці 

і лауреати Всеукраїнських фестивалів, оглядів, конкурсів, які мають статус 

культурно-мистецьких заходів, що проводяться, за сприяння Міністерства  

культури України, Міністерством освіти і науки України, Кіровоградською 

обласною державною адміністрацією отримують премії в розмірі:  

І місце – 800 грн.,  

ІІ місце – 500 грн.,  

ІІІ місце – 300 грн.  

 

5. Хорові та хореографічні колективи початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних, переможці і лауреати Всеукраїнських фестивалів, 

оглядів, конкурсів, які мають статус культурно-мистецьких заходів, що 

проводяться, за сприяння Міністерства  культури України, Міністерством 

освіти і науки України, Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією отримують премії в розмірі: 

 І місце – 3000 грн.,   

ІІ місце – 2000 грн.,  

ІІІ місце – 1000 грн. 

 

6. Дуети, тріо, квартети початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних, переможці і лауреати Всеукраїнських фестивалів, оглядів, 

конкурсів, які мають статус культурно-мистецьких заходів, що проводяться, 

за сприяння Міністерства  культури України, Міністерством освіти і науки 

України, Кіровоградською обласною державною адміністрацією отримують 

премії в розмірі: 

              І місце – 1000 грн.,   

              ІІ місце – 800 грн.,  

              ІІІ місце – 500 грн. 

 

7. Учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 

переможці обласних фестивалів, конкурсів, оглядів, які мають офіційний 

статус, що проводяться Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією отримують премії в розмірі:  

І місце – 500 грн., 

ІІ місце – 400 грн., 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

8.Хорові та хореографічні  колективи початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, переможці обласних фестивалів, конкурсів, 



оглядів, які мають офіційний статус, що проводяться Кіровоградською 

обласною державною адміністрацією отримують премії в розмірі: 

І місце – 1000 грн., 

ІІ місце – 800 грн., 

ІІІ місце – 500 грн. 

 

9. Дуети, тріо, квартети початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, переможці обласних фестивалів, конкурсів, оглядів, які 

мають офіційний статус, що проводяться Кіровоградською обласною 

державною адміністрацією отримують премії в розмірі: 

               І місце – 800 грн., 

               ІІ місце – 500 грн., 

               ІІІ місце – 300 грн. 

 

10. Педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, які підготували переможців Міжнародних та  

Всеукраїнських (І, ІІ, ІІІ місця) фестивалів, конкурсів, оглядів отримують 

премії у розмірі 

 500 грн. 

 

11. Педагогічні працівники початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, які підготували переможців обласних (І, ІІ, ІІІ місця) 

фестивалів, конкурсів, оглядів отримують премії у розмірі  

300 грн. 

 

ІІІ. Фізична культура та спорт 

 

Призери Міжнародних, включених до єдиного календарного плану 

спортивних змагань Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і 

науки України отримують премії в розмірі: 

І місце – 1500 грн.,  

ІІ місце – 1000 грн.,  

ІІІ місце – 800 грн. 

 

Призери Чемпіонатів України, включених до єдиного календарного 

плану спортивних змагань Міністерства молоді та спорту, Міністерства 

освіти і науки України отримують премії в розмірі: 

І місце – 1000 грн.,  

ІІ місце – 800 грн., 

ІІІ місце – 500 грн. 

 

          Призери обласних змагань «Олімпіада Кіровоградщини», «Захисник 

Кіровоградщини», «»Сокіл» (Джура), календаря обласної шкільної 

спартакіади, спартакіади серед районів, міст, територіальних громад області 



та обласного календаря управління освіти, молоді та спорту Кіровоградської 

ОДА отримують премії в розмірі: 

І місце – 800 грн.,  

ІІ місце – 500 грн., 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

Тренери-викладачі, педагогічні працівники, які підготували призерів 

Чемпіонатів України та  Міжнародних змагань, включених до єдиного 

календарного плану спортивних змагань Міністерства молоді та спорту 

отримують премії в розмірі: 

                     500 грн 

 

Тренери-викладачі, педагогічні працівники, які підготували призерів 

обласних змагань «Олімпіада Кіровоградщини», «Захисник 

Кіровоградщини», «Сокіл» (Джура), календаря обласної шкільної 

спартакіади та спартакіади серед районів, міст, територіальних громад 

області отримують премії в розмірі: 

        300  грн 

ІV. Фінансування 

 

Фінансування видатків, пов’язаних із виплатою премій, здійснюється за 

рахунок загального обсягу асигнувань, що виділяються на утримання установ 

і закладів освіти та культури.  

 

V.Координація  та контроль за ходом виконанням програми 

 

Організація виконання Положення покладається на районну державну 

адміністрацію, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та 

відділу культури, туризму та культурної спадщини. Контроль за виконанням 

Програми здійснює районна рада.  

 

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації 

забезпечує в установленому порядку повне та якісне виконання заходів 

Положення та щорічно інформує постійну комісію Голованівської районної 

ради з питань бюджету , фінансів, управління комунальної власності та 

соціально-економічного розвитку про хід її виконання. 

_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 10 листопада 2017 року 

№ 234 
 

СКЛАД 

комісії з питань призначення та виплати стипендій обдарованим учням  

та премій педагогічним працівникам району 

 

Співголови комісії 

ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ 

Олег Дмитрович 

- голова районної державної 

адміністрації 

 

КУЧМІЙ 

Богдан Борисович 

- голова районної ради 

 

Заступники голови комісії 

БУГАЄНКО 

Ольга Петрівна 

- заступник голови районної 

державної адміністрації 

 

РОКОЧУК 

Дмитро Сергійович  

- заступник голови районної ради 

 

Секретар комісії 

МИРОШНИЧЕНКО 

Олена Віталіївна 

- завідувач районним методичним 

кабінетом відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної 

адміністрації  

 

Члени комісії: 

ДУДАР 

Василь Серафимович 

 

- начальник фінансового управління 

районної державної адміністрації 

 

КАРАБЕНЮК 

Тетяна Леонідівна 

- начальник служби у справах дітей 

районної державної адміністрації 

 

КОВТУН 

Алла Борисівна 

- начальник відділу з питань 

юридичного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

районної ради 

 

КОЛЕСНИК 

Ольга Миколаївна 

- заступник директора - начальник 

відділу соціальної роботи РЦСССДМ  



 

 


