
укрАiнА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ
XAPKIBCЬKOI оБлАстI

рIшЕння

сесiя VIII скликання

202l року _uII

Про внесення змiн до Положення про
виплату грошовоi винагороди здобувачам
освiти закладiв освiти КраснокутськоТ
селищноi ради Боголухiвського району
XapKiBcbKoi областi, затвердженого рiшен ням
Х cecii VПI скликання вiд 14.07.2021 ЛЪl4б3-VПI

Керуючись ст. 25, 26, 59, 60 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>, Краснокутська селищна рада

ВИРIШИJIА:

l. Внести до Положення про виплату грошовоi винагороди здобувачам
освiти закладiв освiти КраснокутськоТ селищноi ради Боголухiвського району
Харкiвськоi областi, затвердженого рiшенням Х сесiI VIII скликання вiд
|4.07.2021 Ns1463-VIII TaKi змiни та викласти у новiй редакцiТ:

1.1. пiдпункт 2.3.3. <Здобувачi освiти, якi отрим€tlrи свiдоцтва про здобуття
базовоI середньоi освiти з вiдзнакою - 1000 грн.)

1.2. пiдпункт 2.3.4. <Здобувачi освiти, якi отрим€Lпи:
_ свiдоцтво про здобуття повноТ заг€шьноi середньоТ освiти (нагороджених

золотою мед€tллю <За високi досягнення у навчаннi)) - l500 грн. та
- свiдоцтво про здобуття повноТ загальноТ середньоi освiти (нагороджених

срiбною мед€Lллю <За досягнення у навчаI{нi> - 1000 грн.>

1.3. пiдпункт 2.3.5. <Переможцi обласних, всеукраТнських, мiжнародних
спортивних та творчих конкурсних заходiв.

I мiсце - 500,00 грн.
II мiсце - 350,00 грн.
III мiсце - 200,00 грн.)
1.4. пункт 2.5. <ПiдставоIо для виплати грошовоТ винагороди е вiдпОвiдНi

нак€ви MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, [епартаментУ наУки i ОСВiТИ

XapKiBcbKoi обласноТ державноТ адrпriнiстрацiТ, вiддiлу освiти КраснокутсьКОi
селиtцноТ ради. Грошова винагорода виплачуеться на пiдставi наКаЗУ ВiДДiЛУ

освiти КраснокутськоТ селищноi ради.>
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1.5. пункт 5.3. <.Що органiзацiйного осередку на здобуття грошовоТ

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;

копii пiдтверлжуючих документiв щодо досягнутих успiхiв в олiмпiадах,
конкурсах, TypHipax та змаганнях (липломи, грамоти, подяки тощо).>

1.6. пункт 6.1. <Вручення грошовоТ винагороди вiдбувасться публiчно за

участi представникiв громадськостi пiд 5ас проведення свята .щень захисту

дiтей iз висвiтленням у засобах масовоТ iнформачiТ. У 202l роui пiд ЧаС

проведення свята Першого дзвоника iз висвiтленням у засобах масовот

iнформаЦii. ЗдобуВачаМ освiтИ зазначених В пiдпунктах 2.3.3. та 2.3.4 вручення

грошовоi винагороди вiдбуваеться до 0l липня щорiчно.>
2. У Положеннi про виплату грошовоi винагороди здобувачаМ освiтИ

закладiв освiти КраснокутськоТ селищноТ ради Богодухiвського району
xapkiBcbkoT областi, затвердженого рiшенням Х cecii VIII скликання вiд

|4.07.2о21 N91463-VIII слова <вiддiл освiти, молодi та спорту> у Bcix вiдмiнках

замiнити словами <вiддiл освiти> у вiдповiдних вiдмiнках.
3. Положення про виплату грошовот винагороди здобувачам освiти

закладiв освiти КраснокутськоТ селищноТ рали Богодухiвського району
xapkiBcbkoT областi, затвердженого рiшенням х ceciT VIII скликання вiд

|4.07.202l M1463-VIII викласти у новiй релакчiТ (додаеться).

4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю

селищнот ради з питань освiти, культури, охорони здоров'я, соцiального

захисту населення, молодi, спорту, законностi та депутатськоi етики

Краснокутськоi селищноТ рали.

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ


