
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИПЛаТУ грошовоi винагороди здобуваtIам освiти заклалiв освiти
trtpacHoKyTcbKoT селищноТ р"д" Богодухiвського райошу Харкiвськоi

областi о

1. Загальнi полоrкення
1.1. ПОлОження про виплату грошовоТ винагороди здобувачам освiти закладiв
ОСВiТи КраснокутськоТ селищноI ради Боголухiвського району XapKiBcbKoi
областi (далri-Положення) розроблене вiдповiдно до законiв Украiни кПро
ocBiTy>>, <Про повну заг€rльну середню ocBiTy>, uПро дошкiльну ocBiTy>,
<Про позашкiльну ocBiTy>, <Про фiзичну культуру i спорт>>.
1.2. Засновником грошовоТ винагороди здобувачам освiти закладiв освiти
Краснокутськоi селищноi рали Боголухiвського району ХаркiвськоI областi с
Краснокутська селищна рада Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi.
1.3. Виявлення i пiдтримка обдарованих дiтей та учнiвськоТ молодi, сприяння
РОЗВиТку ik тагrанту, духовно-емоцiЙних i розумових здiбностей - основна
мета Положення.

2. Порядок виплати та розмiр грошово"i винагороди
2.1. IЩорiчна грошова винагорода призначасться здобувачам освiти закладiв
дошкiльноi, загzLпьноТ середньоi, позашкiльноТ освiти, КУ <<Iнклюзивно-

ресурсний центр)), якi стzLIIи переможцями та призерами олiмпiад,
iнтелекту€UIьних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходiв,
KoHKypciB МалоТ академiТ наук, тощо, раЙонного, обласного, всеукраiнського
та мiжнародного piBHiB.

Щорiчно одному й тому ж HoMiHaHTy може бути призначена грошова
винагорода у кожнiй номiнацii лише один р€}з.
2.2.Виплата грошовоТ винагороди здобувачам освiти, якi стали
i призерами ВсеукраТнських предметних олiмпiад рiзних piBHiB
н ацi онал ьн о- п атр i отич н о го, туристично-краезнавчого,
естетичного, спортивного та мистецького спрямування,
однорzвово з метою вiдзначення результативностi учасникiв.
2.3. Розмiр грошовоТ винагороди для здобувачiв освiти складас:

2.3.1. BceyKpaТHcbKi предметнi олiмпiади:
- BceyKpaTHcbKi предметнi олiмпiади (районний,II етап):
I мiсце - 500,00 грн.
II мiсце - 350,00 грн.
III мiсце - 200,00 грн.
- BceyKpaTHcbKi предметнi олiмпiади (обласний, III етап):
I мiсце - 750,00 грн.
II мiсце - 500,00 грн.
III мiсце - 300,00 грн.
- ВсеукраiЪськi предметнi олiмпiади (Всеукраiнський, IV етап):
I мiсце - 1 000,00 грн.
II мiсце - 750,00 грн.
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III мiсце - 500,00 грн.
2.З.2. I}сеукраiнськlлй конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт

учнiв-членiв Малоi академii наук Украirrи:
- ВсеУкраТнський конкурс-захист науково-дослiдtлицьких робiт учллiв-членiв
МалоТ академii наук УкраТни (селиrцниii етап):
I мiсце - 500,00 гргr.
II мiсце - 350,00 грн.
III мiсце - 200,00 грн.
- ВСеУкраТнський конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв
Малоi академii наук УкраТни (I (районний) етап):
I мiсце - 750,00 грн.
II мiсце - 525,00 грн.
III мiсце - 300,00 грн.
- ВсеукраТнський конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв
Малоi академiТ наук УкраТни (II (обласний) етап):
I мiсце - l00,00 грн.
II мiсце - 750,00 грн.
III мiсце - 500,00 грн.
- ВсеукраТнський конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв
МалоТ академiТ наук УкраТни (III (Всеукраiнський) етап):
I мiсце - 1500,00 грн.
II мiсце - 1000,00 грн.
III мiсце - 500,00 грн.

2.З.З. Здобувачi освiти, якi отримали свiдоцтва про здобуття базовоi
середньоi освiти з вiдзнакою - l000 грн.

2.З.4. Здобувачi освiти, якi отримали:
- свiдоцтво про здобуття повноТ зага-пьноТ середньоi освiти (нагороджених
золотою медаллю <За високi досягнення у навчаннi>) - 1500 грн. та
- свiдоцтво про здобуття повноТ загаJIьноi середньоТ освiти (нагороджених
срiбною медЕLллю <За досягнення у навчаннi> - l000 грн.

2.З.5. Переможцi обласних, всеукраiнських, мiжнародних спортивних
та творчих конкурсних заходiв.
I мiсце - 500,00 грн.
II мiсце - 350,00 грн.
III мiсце - 200,00 грн.

2.З.7 . Спортивнi команди, TBop.ti колективи, командLl-учасники
конкурсних заходiв - переможцi селищного, обласного, всеукраiнського та
мiжнародного piBHiB:
I мiсце - 1000,00 грн.
II мiсце - 750,00 грн.
III мiсце - 500,00 грн.

Розп,riр грошовоi виI]агороди може бути переглянутий у зв'язку з
iнфляцiсю.
2.4. Виплата грошовоi винагороди здiйснюсться в межах бюджетних
асигнувань з бюджету КраснокутськоТ селищноi територiальноi громади.



2.5. Пiдставою для виплати грошовоi винагороди е вiдповiднi накази
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, .Щепартаменту науки i освiти
XapKiBcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ, вiддiлу освiти ItpacHoKyTcbKoi
селищноi ради. Грошова винагорода виплачуеться напiдставi наказу вiддiлу
освlти KpacнoкyTcbкol сели[цноl ради.
2.6. Кошти для виплати грошовоi винагороди передбачаIоться щорiчно
Програмою економiчного i соцiального розвитку Краснокутськоi селищноi
територiшtьноТ громади на вiдповiдний календарний piK.

3. НомiнацiТ грошовоi виtIагороди для обдарованих дiтел"л та учнiвськоТ
молодi

3.1. Грошова винагорода для здобувачiв осЫти надаеться в номiнацiях:
- переможцi Bcix етапiв ВсеукраТнських олiмпiад та KoHKypciB, якi

зайняли три призовi мiсця.
- переможцi Bcix етапiв ВсеукраТнського конкурсу-захисту науково-

дослiдницьких робiт учнiв-членiв МалоТ академii наук, якi зайняли три
призовi мiсця.

- переможцi обласних, всеукраIнських, мiжнародних спортивних та
творчих конкурсних заходiв (I-III мiсця).

- спортивнi команди, творчi колективи, команди-учасники конкурсних
заходiв - переможцi селищного, обласного, всеукраТнського та мiжнародного
piBHiB (I-III), якi зайняли три призовi мiсця.

4. OcHoBHi завдання та склад органiзацiйного KoMiTery
iз присулжешня грошовоТ вrrнагороди для здобувачiв освiти

4.1. Склад органiзацiйного KoMiTeTy iз присулження грошовоТ винагороди для
здобувачiв освiти затверджу€ться розпорядженням голови селищноi рали у
кiлькостi не менше 5 членiв.
4.2. Органiзацiйний KoMiTeT розглядас поданi документи i матерiали, якi
засвiдчують досягнення HoMiHaHTiB.
4.3. Головою оргкомiтету с перший заступник селищного голови. Голова
оргкомiтету скеровуе дiяльнiсть оргкомiтету, призначас дату засiдань,
проводить засiдання.
Секретар оргкомiтету проводить пiдготовчу роботу до проведення засiдань,
сповiщае членiв оргкомiтету про дату засiдання, забезпечу€ вчасне надання
членам оргкомiтету для ознайомлення документiв i матерiалiв HoMiHaHTiB.
Голова i секретар оргкомiтету пiдписують протокол засiдання оргкомiтету i

несуть особисту вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього Положення.

5. Прийом документiв
5.1.,Щокументи i матерiали HoMiHaHTiB подаються
KpacHoKyTcbKoi селищноТ ради (смт Краснокутськ,
телефони 3-11-02) до l травня (щорiчно). У 2021 рочi ло

до вiддiлу освiти
вул. Охтирська, 2,
1 серпня 2021. року.



Пiсля 1 травня (1 серпня 2021 року) вiддiл освiти Краснокутськоi селищноi
ради передас документи й матерiали HoMiHaHTiB членам оргкомiтету для
попереднього ознайомлення.
5.2. Вiддiл освiти Краснокутськоi селищноТ ради, як органiзацiйний осередок:
iнформуе заклади освiти про порядок i термiни подання документiв i
матерiалiв на здобуття грошовоТ винагороди для здобувачiв освiти; здiйснюс
облiк лауреатiв.
5.3. До органiзацiйного осередку на здобуття грошовоi винагороди для
здобувачiв освiти подають:
клопотання на iм'я селищного голови вiд закладу, завiрене пiдписом
керiвника та печаткою, про висунення кандидатури на злобуття грошовоi
винагороди;
довiдку-подання iз закладу освiти, де навчаеться претендент. У довiдцi
висвiтлюються досягнення HoMiHaHTa;

!коп11 пlдтверджуючих документlв щодо досягнутих успlхlв в олlмпlацах,
конкурсах, TypHipax та змаганнях (липломи, грамоти, подяки тощо).

6. Заключнi положення
б.l. Вруlен.ня грошово'i винагороди вiдбуваеt'ься лублiчно за .учlсli
представникiв громадськостi пiд час проведення свята .Щень захисту дiтей iз
висвiтленням у засобах масовоI iнформацiТ. У 202l роцi пiд час проведення
свята Першого дзвоника iз висвiтленням у засобах масовоi iнформацii.
Здобувачам освiти з€вначених в пiдпунктах 2.3.З. та 2.3.4 вручення грошовсi
винагороди вiдбувасться до 0l липня щорiчно.


