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«__» грудня 2021 року    смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

Про затвердження Положення  

про виплату грошової винагороди  

здобувачам освіти комунального закладу  

початкової мистецької освіти  

Краснокутської селищної ради  

«Краснокутська школа мистецтв» 
 

     

З метою сприяння розвитку i таланту,  підтримки творчо обдарованих 

дітей, які здобувають мистецьку освіту, для стимулювання їх творчого росту, за 

особисті (колективні) досягнення, відповідно до «Положення про порядок 

оплати та надання пільг по платі за навчання та використання коштів 

батьківської плати за навчання в комунальному закладі початкової мистецької 

освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв» 

затвердженого рішенням сесії Краснокутської селищної ради від 19 серпня 2021 

року № 2104-VIII, керуючись  Законом  України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про виплату грошової винагороди  

здобувачам освiти комунального закладу початкової мистецької освіти 

Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв», що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, законності та депутатської етики (Інна КОВАЛЬ). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                       Ірина КАРАБУТ 
 

 

                                                                                                               



2 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                        рішення сесії  

                                                                                        від 08 грудня  № 

 

Положення 

про виплату грошової винагороди здобувачам освiти комунального 

закладу початкової мистецької освіти Краснокутської селищної ради 

«Краснокутська школа мистецтв» 

        

                                        1.Загальні положення 

 

 1. Положення про виплату грошової винагороди здобувачам освiти 

комунального закладу початкової мистецької освіти Краснокутської селищної 

ради «Краснокутська школа мистецтв» (далi-Положення) розроблено 

вiдповiдно до законiв України «Про освіту», «Про  позашкільну освіту», 

«Положення про мистецьку школу», затвердженого Наказом міністерства 

культури України від 09.08.2018  № 686, Положення про порядок оплати та 

надання пільг по оплаті за навчання та використання коштів батьківської плати 

за навчання в комунальному закладі початкової мистецької освіти 

Краснокутської селищної ради «Краснокутська  школа мистецтв» 

затвердженого рішенням сесії Краснокутської селищної ради від 19 серпня 2021 

року № 2104-VIII, статуту комунального закладу початкової мистецької освіти 

Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв», 

затвердженого рішенням сесії Краснокутської селищної ради від 26 січня 2021 

року № 97-VIII,  з метою сприяння розвитку i таланту,  підтримки творчо 

обдарованих дітей, які здобувають мистецьку освіту, для стимулювання їх 

творчого росту, за особисті (колективні) досягнення. 

2. Грошова винагорода здобувачам освiти комунального закладу 

початкової мистецької освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська 

школа мистецтв» - це фінансова підтримка, що надається з метою заохочення 

до здобуття високих результатів у сфері мистецтва. 

    

                2.  Порядок призначення та виплати грошової винагороди 

 

2.1  Грошова винагорода призначається  здобувачам освіти комунального 

закладу початкової мистецької освіти Краснокутської селищної ради 

«Краснокутська школа мистецтв», які стали переможцями міжнародних, 

всеукраїнських, обласних конкурсів чи фестивалів, виставок, оглядів тощо; 

приймали активну участь в  культурно-мистецьких заходах. 

2.2. Виплата грошової винагороди здобувачам освіти, які стали 

переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів, 

виставок, оглядів тощо здійснюється одноразово в межах навчального року. 
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2.3 На здобуття грошової винагороди можуть бути висунуті як окремі 

учні, так  і колективи комунального закладу початкової мистецької освіти 

Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв». 

2.4. Винагорода складається із грошової винагороди та диплома 

«Талановита дитина року». Щорiчно одному й тому ж номінанту може бути 

призначена грошова винагорода  один раз в одній номінації. 

 

2.5. Розмір грошової винагороди складає: 

Міжнародні конкурси, фестивалі, виставки, огляди: 

- I мiсце - 1500грн; 

- II мiсце - 1000грн; 

- III мiсце - 800грн; 

Всеукраїнські конкурси, фестивалі, виставки, огляди: 

- I мiсце - 1000грн; 

- II мiсце - 800грн; 

- III мiсце - 500грн; 

 Обласні конкурси, фестивалі, виставки, огляди: 

- I мiсце - 800грн; 

- II мiсце - 600грн; 

- III мiсце - 400грн; 

 

Розмір грошовоi винагороди може бути переглянутий у зв'язку з 

інфляцією.  

Підставою для виплати грошової винагороди є відповідний наказ 

директора комунального закладу початкової мистецької освіти Краснокутської 

селищної ради «Краснокутська школа мистецтв». 

Кошти для виплати грошової винагороди передбачаються щорічно із 

спеціального фонду закладу, які надходять по коду 25010100 «Плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю». 

 Критеріями відбору кандидатів на здобуття грошової винагороди є 

наявність перемог у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, 

фестивалях, виставках, оглядах тощо, підтверджених відповідними 

документами (грамоти, дипломи, тощо, не менш, як п’ять призових місць).   

 

3. Організація та проведення відбору кандидатів на здобуття 

грошової винагороди. 

 

   Для підготовки і проведення відбору кандидатів на здобуття грошової 

винагороди викладачі подають клопотання «Про призначення грошової 

винагороди» на розгляд педагогічної ради з підтверджуючими документами: 

грамоти, дипломи,  тощо, копію свідоцтва про народження дитини або паспорта 

кандидата, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків. 
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 Педагогічна рада приймає рішення про визначення переможців відбору 

на здобуття грошової винагороди, яке  приймається шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

педагогічної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної 

ради є вирішальним. Рішення педради оформляється протоколом за підписом 

голови  та секретаря педагогічної ради. 

На підставі рішення педагогічної ради директор видає відповідний наказ. 

 

4. Умови подання документів для участі у відборі. 

 

Документи та матеріали номінантів подаються до секретаря Закладу до 1 

травня поточного року за навчальний рік для попереднього ознайомлення та 

підготовки проведення педагогічної ради. 

Секретар інформує викладачів про порядок і  термін подання клопотання. 

 

5.  Фінансування. 

 

Фінансування  здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду 

закладу, які надходять по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю». 

Виплата грошової винагороди здійснюється на картковий рахунок 

здобувачів освіти. 

 

6. Заключнi положення. 

 

Вручення дипломів «Талановита дитина року» та сертифікатів на 

отримання грошової винагороди вiдбувається публiчно за участі представникiв 

громадськостi пiд час проведення творчого звіту комунального закладу 

початкової мистецької освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська 

школа мистецтв» приуроченому до свята День захисту дiтей iз висвiтленням у 

засобах масової iнформацiї.  

 

 

Секретар ради                                                                    Валентина ОВЧАРЕНКО  


