
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ  ДЕВ'ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«29 вересня »  2022 року                   м. Мала Виска                              №1434   
 

 

Про внесення змін до рішення  

Маловисківської міської ради від 30 липня 

2021 р. №748 «Про затвердження у новій 

редакції Положення про присвоєння 

міських премій обдарованим учням та 

педагогічним працівникам»  

 

Керуючись ст.26, підпунктом 1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в зв’язку з тим, що в Положенні передбачена виплата премії 

тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а в 2022 році замість 

зовнішнього незалежного оцінювання проводився національний мультипредметний тест, з 

метою підтримки інтелектуально обдарованої учнівської молоді та дітей Маловисківської 

міської територіальної громади, Маловисківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  до рішення  Маловисківської міської ради від 30 липня 2021 року  

№748 «Про затвердження у новій редакції  Положення про присвоєння міських 

премій обдарованим учням та педагогічним працівникам», а саме: 

- додаток 1 рішення  міської ради від 30 липня 2021 року  №748, розділ І, пункт 1 

викласти в новій редакції: «1.Положення про присвоєння міських премій 

обдарованим учням та педагогічним працівникам (далі – Положення) 

регламентує призначення та виплату міських премій призерам ІІІ-IVетапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (далі – 

олімпіади) та ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

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

захист), випускникам, які здобули найвищі бали на зовнішньому незалежному 

оцінюванні, національному мультипредметному тесті (190-200 б.), 

педагогічним працівникам, які їх підготували, та керівникам закладів освіти, 

учні яких здобули найбільшу кількість призових місць»; 

- додаток 1 рішення  міської ради від 30 липня 2021 року  №748, розділ І, пункт 4 

викласти в новій редакції: «4.Преміювання педагогічних працівників, 

керівників закладів освіти, учні яких здобули найбільше призових місць на 

Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах-захистах МАН, здобули найвищі бали 

на зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному 

тесті, підготували випускників-медалістів, переможців обласного етапу 

конкурсу «Учитель року» та «Вчитель – це поклик душі» здійснюється один раз 

на рік, у рамках заходів, присвячених Дню працівників освіти»; 



- додаток 1 рішення  міської ради від 30 липня 2021 року  №748, розділ ІІ, абзац 

п’ятий викласти в новій редакції: «випускникам, які здобули найвищі бали на 

зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному 

тесті (190-200 б.) – 5000 грн., а в разі здобуття 190-200 балів з більше ніж двох 

предметів – 8000 грн.»; 

- додаток 1 рішення  міської ради від 30 липня 2021 року  №748, розділ ІІ, абзац 

дванадцятий викласти в новій редакції: «педагогам, учні яких здобули найвищі 

бали на зовнішньому незалежному оцінюванні, національному 

мультипредметному тесті (195- 200 б.) - 800 грн.»; 

- додаток 1 рішення  міської ради від 30 липня 2021 року  №748, розділ ІІІ 

викласти в новій редакції: «Фінансування виплат грошової премії обдарованим 

учням та педагогічним працівникам здійснюється у межах асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті міської територіальної громади на поточний 

рік по галузі «Освіта» згідно Комплексної Програми розвитку освіти 

Маловисківської  міської ради»; 

- додаток 2 рішення  міської ради від 30 липня 2021 року  №748 викласти в новій 

редакції: «Склад комісії з питань присвоєння міських премій обдарованим 

учням та педагогічним працівникам: 

Голова комісії: 

ГУЛЬДАС Юрій Леонідович – міський  голова 

Заступник голови комісії: 

ЖОВТИЛО Алла Василівна – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради ; 

Секретар комісії: 

МЕЛЬЧУЦЬКИЙ Вячеслав Григорович – головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету міської ради; 

Члени комісії: 

ГОНЧАРОВА Анна Володимирівна – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету міської ради;  

ТЕРНОВИЙ Дмитро Миколайович – депутат міської ради восьмого скликання, 

голова постійної комісії міської ради з гуманітарних питань (за згодою); 

БРОВЧЕНКО Олександр Дмитрович – депутат міської ради восьмого 

скликання, голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (за згодою); 

ЛИННИК Людмила Іванівна  – керуючий  справами виконкому міської ради; 

КУЗЬМИЧ Володимир Павлович – директор ДЮЦ «Вись»; 

БОЙКО Дмитро Андрійович – фахівець відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому міської ради; 

ПОХИЛА Лариса Василівна – начальник фінансового управління 

Маловисківської міської ради; 

БОРОДАЧ Ірина Володимирівна – головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 

спорту виконкому міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з гуманітарних питань. 

 

 

 

Міський голова                                               Юрій ГУЛЬДАС 


