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  З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
Ш І С Т Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

№ _ _ _ _                                                                  від “31” травня 2017 року

Про преміювання призерів 
учнівських олімпіад 

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та з метою 
підтримки  обдарованих,  талановитих  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  міста 
Збаража,  стимулювання  їх  творчості  та  засвідчення  їх  особистих  досягнень,  враховуючи 
висновки  постійної  депутатської  комісії  з  питань  освіти,  культури,  молодіжної  політики, 
спорту, регламенту та правопорядку, міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.Запровадити систему преміювання Збаразькою міською радою  призерів учнівських олімпіад 
(конкурсів) в загальноосвітніх школах  міста Збаража.

2.Затвердити Положення про про преміювання Збаразькою міською радою призерів  учнівських 
олімпіад (конкурсів) в м.Збаражі (додається).

3.  Уповноважити виконавчий комітет  Збаразької  міської  ради щодо розгляду  клопотань  та 
прийняття рішень щодо надання премій учням загальноосвітніх шкіл  міста Збаража, які стали 
призерам  Міжнародних  конкурсів  в  тому  числі  в  районному,  та  обласному  відборі, 
Всеукраїнських, Обласних, Районних олімпіад .

    Міський голова Збаража                                                Р.С.Полікровський



ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання Збаразькою міською радою 

для обдарованих дітей  

1. Загальні положення
1.1. Премії Збаразької міської ради  призерам учнівських олімпіад  та міжнародних конкурсів 
надаються  відповідно до рішення виконавчого  Збаразької  міської  ради з метою підтримки 
обдарованих  і  талановитих  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  міста  Збараж, 
стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень.
1.2. Збаразька  міська рада надає  премію учням  загальноосвітніх навчальних закладів міста 
Збаража  ,  які  стали  переможцями  (зайняли  перше  місце)  в   Міжнародних  (конкурсах), 
Всеукраїнських, Обласних, Районних олімпіадах.
1.3. Премія  іменуються  “Премія - Збарзької міської ради”, та призначаються учням за зайняття 
першого місця на олімпіадах (конкурсах) в наступних предметах :
- географія; 
- економіка;
- трудове навчання; 
- екологія; 
- хімія; 
- астрономія; 
- українська мова і література; 
- правознавство;
- англійська мова; 
- математика; 
- історія; 
- німецька/французька мови; 
- інформатика; 
- інформаційні технології; 

а також 

-  Міжнарожний конкурс з української мови ім. Петра Яцика;
-  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
   молоді ім. Тараса Шевченка.

1.4. У кожній навчальній дисципліні призначається  премія  для учня  3-11 навчального класу 
який зайняв перше місце в дисциплінах (конкурсах) наведених в  пункті 1.3 даного  положення.
1.5. Учні загальноосвітніх навчальних закладів мають право на отримання премії за таких умов:
1.5.1. Вони навчаються у 3 – 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів міста Збаража.
1.5.2. Зайняли перше місце на Міжнародних конкурсах  в тому числі в районному, та обласному 
відборі, Всеукраїнських, Обласних, Районних олімпіадах із дисциплін (конкурсах) зазначених в 
пункті 1.3 даного положення.

1.6.Процедура подання, призначення, розміру та виплати премії Збаразької міської ради 
відбувається відповідно до цього Положення.

1.7. Преміювання учнів здійснюється один раз на рік, за підсумками проведених олімпіад 
(конкурсів).

2. Порядок висування кандидатів
2.1.  Висування кандидатів здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту  Збаразької РДА 
яке зобов’язується:



2.1.1. Організувати роботи з  висунення кандидатів на преміювання міською радою; 
2.1.2. Подати до 01 травня поточного року  у виконавчий комітет Збаразької міської ради 
кандидатури учнів для призначення премій  шляхом подання листа – клопотання  щодо 
призначення премій. 
   До листа – клопотання про призначення премій додати такі документи:
- розгорнута характеристика учня-кандидата на призначення премії, у якій  висвітлюються його 
досягнення, за підписом керівника навчального закладу, де навчається кандидат, з 
обов’язковою інформацією про учня: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня 
адреса, телефон;
- копії дипломів, грамот (тощо), які засвідчують перемогу учня-кандидата на премію 

3. Порядок призначення премій

3.1. Призначення  премій  здійснюється  виконавчим  комітетом  Збаразької міської ради який 
зобов’язується :
3.2.1  розглянути подані управлінням освіти, молоді та спорту  Збаразької РДА листи-
клопотання про призначення премії та прийняти рішення щодо преміювання учнів-призерів 
олімпіад в разі передбачення в міському бюджеті коштів  для преміювання учнів призерів 
олімпіад (конкурсів).
3.2.3 Виготовити сертифікати міської премії та в подальшому  вручити призерам олімпіад.
                                                    4. Розмір премій та їх виплата
4.1 Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у Районних  олімпіадах з 
дисциплін зазначених в пункті 1.3 даного Положення встановлюються в такому розмірі:  
6-7 класів  200 грн., 
8-9 класів 300 грн. 
10-11 класів 500 грн. 
4.2 Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у Обласних олімпіадах з 
дисциплін зазначених в пункті 1.3 даного Положення встановлюються в такому розмірі:  
6-7 класів  300 грн., 
8-9 класів 400 грн. 
10-11 класів 600 грн. 
4.3. Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у Всеукраїнських олімпіадах з 
дисциплін зазначених в пункті 1.3 даного Положення встановлюються в такому розмірі:  
6-7 класів  500 грн., 
8-9 класів 600 грн. 
10-11 класів 800 грн. 

4.4. Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у районному відборі 
Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика встановлюються в такому розмірі:
3-5 класів 100 грн.  
6-7 класів  250 грн., 
8-9 класів 350 грн. 
10-11 класів 550 грн. 

4.5 Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у обласному відборі 
Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика встановлюються в такому розмірі:
3-5 класів 200 грн.  
6-7 класів  450 грн., 
8-9 класів 550 грн. 
10-11 класів 650 грн. 

4.6. Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у всеукраїнському  відборі 
Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика встановлюються в такому розмірі:
3-5 класів 300 грн.  
6-7 класів  550 грн., 



8-9 класів 650 грн. 
10-11 класів 850 грн. 

4.7 Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у районному відборі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 
Шевченка встановлюються в такому розмірі:
5 клас 100 грн.  
6-7 класів  250 грн., 
8-9 класів 350 грн. 
10-11 класів 550 грн. 

4.8 Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у обласному відборі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 
Шевченка встановлюються в такому розмірі:
5 клас 200 грн.  
6-7 класів  450 грн., 
8-9 класів 550 грн. 
10-11 класів 650 грн. 

4.9  Премії Збаразької міської ради за зайняття першого місця у всеукраїнському відборі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 
Шевченка встановлюються в такому розмірі:
5 клас 300 грн.  
6-7 класів  550 грн., 
8-9 класів 650 грн. 
10-11 класів 850 грн. 

4.10.  Виплата премій Збарзької міської ради здійснюється  Управлінням освіти, молоді та 
спорту   Збаразької РДА на підставі та згідно рішень виконавчого комітету Збаразької міської 
ради та  отриманих бюджетних асигнувань від Збаразької місьокї ради щодо преміювання учнів 
та  вручення учневі  сертифіката “Премія -  Збарзької міської ради”.
4.11 Вручення сертифікатів “Премія-Збаразької міської ради” здійснюється міським головою 
або представником міської ради  на святі “останнього дзвінка” але не пізніше 05 червня. В 
2017р. вручення сертифікатів “Премія-Збаразької міської ради” здійснюється міським головою 
або представником міської ради  на святі “першого дзвінка” але не пізніше 05 вересня 2017р.

4. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою
премій

4.1. Виплата премій здійснюється за   рахунок коштів міського бюджету.
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