
 
З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь К А  О БЛ АС Т Ь  
В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т  

 

 РІШЕННЯ 
        

 від 20.08.2021р. № 237   

Про затвердження списків 

здобувачів освіти та педагогічних 
працівників закладів загальної 
середньої освіти Збаразької  міської 
ради, які підлягають преміюванню за 
результатами 2020/2021 навчального року  

 
 Відповідно до "Положення до преміювання здобувачів освіти та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради в новій редакції", 

затвердженого рішенням  дев’ятої сесії Збаразької міської ради VIII скликання № VIII/9/2 від 

19.07.2021,  з метою забезпечення преміювання здобувачів освіти та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти за результатами роботи у 2020/2021 

навчальному році, розглянувши листа управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської 

ради від 19 серпня 2021 року  №771/01-06, виконавчий комітет   
                                                              ВИРІШИВ:  

       1. Затвердити:  
1) Список педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Збаразької міської 

ради, які підлягають преміюванню за результатами підготовки здобувачів освіти в міських, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах та зовнішньому 

незалежному оцінюванні за результатами 2020/2021 навчального року згідно з додатком 1; 
2)  Список здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради, які 

підлягають преміюванню за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за 

результатами 2020/2021 навчального року згідно з додатком 2; 
3) Список здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради, які 

підлягають преміюванню за результатами участі в міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних інтелектуальних конкурсах за результатами 2020/2021 навчального року  згідно 

з додатком 3. 
         2. Фінансовому управлінню Збаразької міської ради (ШИМЕТИЛО І.П.): 

1) здійснити фінансування видатків на преміювання  здобувачів освіти та  
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за результатами роботи у 

2020/2021 навчальному році у порядку, передбаченому чинним законодавством. 
 3.  Управлінню  освіти молоді та   спорту  Збаразької    міської    ради (ФЛІНТА В.В.).: 

1) провести виплату коштів на карткові рахунки номінантів з дотриманням вимог 

чинного законодавства. 

 

 
Збаразький міський голова                                                        Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ  

                                                                         

 


