
 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д В А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

РІ Ш Е ННЯ  

 

№ VIII/20/33           від 23 грудня 2022 року 

 

Про затвердження Положення  

про преміювання здобувачів освіти  

та педагогічних працівників закладів  

загальної середньої освіти Збаразької 

міської ради (в новій редакції) 

Розглянувши листа управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської 

ради від 08.12.2022 року №1058/10-06, відповідно до статті 25 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про внесення змін до 

деяких законів України у сфері освіти", з метою підтримки обдарованих, 

талановитих здобувачів освіти, стимулювання їх творчості та засвідчення 

особистих досягнень, підвищення зацікавленості педагогічних працівників у 

результативній підготовці учнівської молоді до участі у міських, районних, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах, зовнішньому 

незалежному оцінюванні, інших заходах, враховуючи висновки постійної  

депутатської комісії Збаразької міської ради з питань освіти, медицини, 

культури, спорту, молодіжної політики, туризму, духовності та соціального 

захисту населення, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про преміювання здобувачів освіти та 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Збаразької міської 

ради (в новій редакції), що додається. 

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради при 

здійсненні преміювання у 2022 році врахувати норми Положення, викладеного у 

новій редакції. 

 



 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної 

політики,туризму, духовності та соціального захисту населення та з питань 

бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності. 

 

 

Збаразький міський  голова                                       Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ   

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року №VIII/20/33 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти Збаразької міської ради 

І. Загальні положення 
 

1.1. Положення про преміювання здобувачів освіти та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради (надалі - 

Премія Збаразької міської ради) розроблене відповідно до Законів України" Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту",  "Про повну загальну середню 

освіту". 

1.2. Премії започатковано з метою підтримки обдарованої учнівської 

молоді закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради, заохочення 

педагогічних працівників, визнання їх особистих досягнень у підготовці 

переможців інтелектуальних змагань, конкурсів, учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання, які  отримали 195 і більше балів з навчальних 

предметів, Національного мультипредметного тесту, які отримали 200 балів. 

1.3. Виплата грошової винагороди педагогічним працівникам 

здійснюється одноразово з метою стимулювання: 

- активної участі педагогів у міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, виставках; 

- результативної підготовки учнів до участі в міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах, зовнішнього 

незалежного оцінювання, Національного мультипредметного тесту. 

1.4. Преміювання педагогічних працівників здійснюється один раз на рік. 

1.5. Виплата грошової винагороди здобувачам освіти, які стали 

переможцями і призерами Всеукраїнських учнівських  олімпіад з базових 

навчальних дисциплін та конкурсах інтелектуального, національно-

патріотичного, туристично-краєзнавчого, еколого-натуралістичного,  художньо-

естетичного, спортивного спрямування, зовнішнього незалежного оцінювання, 

які отримали 195 і більше балів з навчальних предметів, учасникам 

Національного мультипредметного тесту, які отримали 200 балів, здійснюється 

одноразово з метою відзначення результативності учасників за підсумками 

навчального року, але не пізніше 31 грудня. 

 

1.6. Виплата грошової винагороди учням здійснюється у вигляді премії з 

метою відзначення результативності та стимулювання розвитку творчих 

здібностей. 

1.7. Премія Збаразької міської ради призначається: 

1.7.1. здобувачам освіти 



- за зайняття першого  місця  у ІІ (міському), першого, другого чи третього 

місця   у ІІІ (обласному)  та першого, другого, третього місця  у 

 IV (всеукраїнському) етапах  

-  Всеукраїнських учнівських олімпіад   з базових навчальних дисциплін; 

- Всеукраїнського  конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої  академії  наук України  (учні 9-11 класів);  

- Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт  учнів-членів Малої 

академії наук України (учні 5-8 класів); 

- Міжнародного конкурсу  з української мови імені Петра Яцика; 

- Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

- Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося 

ж, брати мої!" 

-  за участь у Міжнародних предметних олімпіадах; 

-  за перемогу у Міжнародних предметних олімпіадах; 

- за перемогу у інших конкурсах, спортивних змаганнях тощо, у яких учнів 

закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради визначено 

переможцями; 

- учням  закладів загальної середньої  освіти, які отримали 195 і більше 

балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних 

предметів, Національного мультипредметного тесту, які отримали 200 балів; 

1.7.2.  педагогічним працівникам 

- за активну участі педагогів у міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, виставках; 

- за результативну підготовку учнів до участі в міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних та інших конкурсах, учнів 11 

класів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 195 і більше балів, 

Національний мультипредметний тест на 200 балів. 

 

2. Порядок висування кандидатів 
 

2.1. Висування кандидатів для отримання Премій Збаразької міської ради    

здійснюється  керівниками закладів загальної середньої освіти до 01 травня, але 

не пізніше грудня поточного року, шляхом внесення до управління освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради  листа-клопотання.  

До листа - клопотання про призначення Премій додаються такі документи: 

- розгорнута характеристика учня-кандидата та педагогічного працівника-

кандидата на призначення Премії, у якій висвітлюються його досягнення, з 

обов’язковою інформацією про кандидата: прізвище, ім’я та по батькові, дата 

народження, домашня адреса, телефон; 

- копії дипломів, грамот, сертифікатів тощо, які  засвідчують результати  

номінантів. 

2.2.  Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради: 

2.2.1. розглядає внесені керівниками закладів загальної середньої освіти 

пропозиції, аналізує результативність кандидатів відповідно до наказів 



Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації, інших розпорядчих документів та формує 

список осіб з числа здобувачів освіти та педагогічних працівників, які 

претендують на нагородження Преміями Збаразької міської ради, із зазначенням 

їх досягнень.    

2.2.2. впродовж поточного року вносить  на розгляд  виконавчого комітету 

Збаразької міської ради список осіб до нагородження.  
  

3. Порядок призначення премій 
 

3.1. Призначення премій здійснюється  виконавчим  комітетом Збаразької 

міської ради, який зобов’язується: 

3.1.1. розглянути подані управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради пропозиції щодо призначення премії та прийняти рішення щодо 

преміювання здобувачів освіти у межах передбачених у міському бюджеті 

коштів для здійснення преміювання; 

3.1.2. виготовити сертифікати  "Премія Збаразької міської ради".    

3.2. Вручення сертифікатів "Премія Збаразької міської ради" здійснюється 

міським головою або представником міської ради на урочистостях з нагоди 

закінчення навчального року або інших заходах.  

 

4. Показники визначення розміру виплат Премій 
 

4.1. Премія Збаразької міської ради виплачується педагогічним 

працівникам: 

4.1.1. за результати участі педагогічних працівників у міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях професійної майстерності: 

 - за 1 місце у міському етапі  у розмірі  1000 грн.,  

 - за перемогу в обласному етапі    у розмірі   2000 грн.;   

 - за друге місце в обласному етапі  у розмірі   1500 грн.; 

 - за третє  місце в обласному етапі  у розмірі  1000 грн.; 

 - за участь у заключному етапі   у розмірі   2500 грн.; 

 - за перемогу у заключному етапі  у розмірі    3000 грн. 

4.1.2.  за результати підготовки учнів до участі  у предметних олімпіадах, 

інтелектуальних, мистецьких та інших конкурсах, зовнішньому незалежному 

оцінюванні, Національному мультипредметному тесті: 

 - за підготовку переможця (1 місце) міського  етапу   у розмірі 750 грн.; 

 - за підготовку переможця (1-3  місце) обласного етапу у розмірі 1000 грн.; 

 - за підготовку учасника всеукраїнського рівня  у розмірі   1500 грн.; 

 - за підготовку переможця всеукраїнського рівня (1-3 місце) у розмірі 2500 

грн.; 

- за підготовку переможця міжнародного рівня    у розмірі  5000 грн.; 

- за підготовку учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 195-

199 балів, у розмірі  1000 грн.; 



- за підготовку учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання, 

Національний мультипредметний тест, на 200 балів у розмірі  1500 грн., . 

4.1.3. За умови підготовки декількох переможців і призерів одним 

педагогічним працівником грошова винагорода виплачується за результативну 

роботу з кожним із них відповідно до показників визначення грошової 

винагороди. 

4.2.  Премія Збаразької міської ради виплачується здобувачам освіти: 

4.2.1. За результативну участь у олімпіадах і конкурсах індивідуального 

характеру, зовнішньому незалежному оцінюванні,  преміюються:  

- учні 10-11 класів – переможці (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 1000 грн.;  

- учні 6-9 класів – переможці (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі 750 грн.;  

 - учні 10-11 класів – переможці (1 місце) ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 2000 грн.;  

 - учні 10-11 класів – переможці (2 місце) ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 1500 грн.;  

 - учні 10-11 класів – переможці (3 місце) ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 1000 грн.;  

- учні 6-9 класів – переможці (1 місце) ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі 1200 грн.;  

- учні 6-9 класів – призери  (2 місце) ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі  1000 грн.;  

- учні  6-9 класів – призери (3 місце)  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі  800 грн.;  

- учні 10-11 класів – переможці (1 місце) ІV  етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 2500 грн.;  

- учні 10-11 класів – переможці (2 місце) ІV  етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 2000 грн.;  

- учні 10-11 класів – переможці (3 місце) ІV  етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад в розмірі 1500 грн.;  

- учні 6-9 класів – переможці (1 місце) ІV  етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі 2000 грн.;  

- учні 6-9 класів – призери  (2 місце) ІV  етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі 1500 грн.;  

- учні  6-9 класів – призери (3 місце)  ІV  етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад в розмірі  1200 грн.;  

 - учні – учасники  Міжнародних предметних олімпіад  в розмірі  

4000 грн.;  

- учні – переможці Міжнародних предметних олімпіад в розмірі 5000 грн.;  

- учні 9-11 класів – переможці (1 місце) І етапу Всеукраїнського конкурсу 

– захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 

1500 грн.; 

- учні 9-11 класів – переможці  (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнського 



конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 

розмірі 2500 грн.; 

- учні  9-11 класів – призери   (2 місце) ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 

розмірі  2000 грн.; 

- учні 9-11 класів – призери   (3 місце) ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 

розмірі 1500 грн.; 

- учні 9-11 класів – переможці  (1 місце) ІІІ етапу Всеукраїнського  

конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 

розмірі  4000 грн.; 

- учні 9-11 класів – призери   (2 місце) ІІІ  етапу Всеукраїнського 

конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 

розмірі 3000 грн.; 

- учні 9-11 класів – призери   (3 місце) ІІІ  етапу Всеукраїнського 

конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 

розмірі 2500 грн.; 

- учні 5-8 класів – переможці (1 місце) І етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт  учнів-членів МАН України в розмірі 1000 грн.; 

- учні 5-8 класів – переможці (І місце)  ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу  дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 1500 грн.; 

- учні 5-8 класів – призери (2 місце)  ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу  дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 1200 грн.; 

- учні 5-8 класів – призери (3 місце)  ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу  дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 1000 грн.; 

- учні 5-8 класів – переможці  (І місце) ІІІ етапу Всеукраїнського  

конкурсу дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 2000 грн.; 

- учні 5-8 класів – призери (2 місце) ІІІ  етапу Всеукраїнського 

конкурсу  дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 1700 грн.; 

  - учні 5-8 класів – призери (3 місце) ІІІ  етапу Всеукраїнського 

конкурсу  дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в розмірі 1400 грн.; 

 - учні 10-11 класів – переможці (1 місце) ІІ етапу  Міжнародного конкурсу  

з української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"  в розмірі 1000 грн.;  

 - учні 5-9 класів – переможці (1 місце) ІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"   в розмірі 800 грн.;  

 - учні 2-4 класів – переможці (1 місце) ІІ етапу  Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика  в розмірі 600 грн.;  

 - учні 10-11 класів – переможці (1 місце) ІІІ етапу  Міжнародного конкурсу  

з української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 



конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"    в розмірі 1500 грн.;  

-  учні  10-11 класів – призери  (2 місце) ІІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"    в розмірі 1200 грн.;  

-  учні 10-11 класів – призери (3 місце)  ІІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"   імені Петра Яцика  в розмірі 900 грн.;  

- учні 5-9 класів – переможці (1 місце) ІІІ етапу  Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"    в розмірі 1200 грн.;  

-  учні  5-9 класів – призери  (2 місце) ІІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"     в розмірі 900 грн.;  

-  учні 5-9 класів – призери (3 місце)  ІІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"   в розмірі 600 грн.;  

- учні 2-4 класів – переможці (1 місце) ІІІ етапу  Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика    в розмірі 900 грн.;  

-  учні 2-4 класів – призери  (2 місце) ІІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика    в розмірі 700 грн.;  

-  учні  2-4  класів – призери (3 місце)  ІІІ етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика розмірі  500 грн.;  

- учні 10-11 класів – переможці (1 місце) ІV етапу Міжнародного конкурсу  

з української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"  в розмірі 2000 грн.;  

-  учні  10-11 класів – призери  (2 місце) ІV етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"   в розмірі 1500 грн.;  



-  учні 10-11 класів – призери (3 місце)  ІV  етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"  в розмірі  1000 грн.;  

- учні 5-9 класів – переможці (1 місце)  ІV етапу  Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!" в розмірі  1500 грн.;  

-  учні  5-9 класів – призери  (2 місце) ІV  етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"   в розмірі 1200 грн.;  

-  учні 5-9 класів – призери (3 місце) ІV етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, 

брати мої!"  в розмірі 1000 грн.;  

- учні 2-4 класів – переможці (1 місце) ІV  етапу  Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика   в розмірі 1500 грн.;  

-  учні 2-4 класів – призери  (2 місце) ІV  етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика  в розмірі 1200 грн.;  

- учні  2-4  класів – призери (3 місце)  ІV  етапу Міжнародного конкурсу  з 

української мови  імені Петра Яцика в розмірі 1000 грн.;   

- учні - переможці (1 місце) ІІ етапу інших інтелектуальних,національно - 

патріотичних, туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,  художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів  в розмірі 500 грн.; 

- учні - переможці (1 місце) ІІІ етапу інших інтелектуальних,національно-

патріотичних, туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,   художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів   в розмірі 1000 грн.; 

- учні - призери (2 місце)  ІІІ етапу інших інтелектуальних,   національно-

патріотичних,  туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,   художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів   в розмірі 750 грн.; 

- учні - призери (3 місце)  ІІІ етапу інших інтелектуальних,   національно-

патріотичних,  туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,   художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів   в розмірі 500  грн.; 

- учні - переможці (1 місце) ІV етапу інших інтелектуальних,національно-

патріотичних, туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,  художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів  в розмірі 2500 грн.; 

- учні - призери (2 місце) ІV етапу  інших інтелектуальних,   національно-

патріотичних, туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,  художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів  в розмірі 2000 грн.; 



- учні - призери (3 місце) ІV етапу  інших інтелектуальних,   національно-

патріотичних, туристично-краєзнавчих, еколого-натуралістичних,   художньо-

естетичних,   спортивних конкурсів  в розмірі 1500 грн.; 

 - учні   закладів загальної середньої  освіти, які отримали 195-199 балів за 

результатами  зовнішнього незалежного оцінювання  з кожного з навчальних 

предметів, в розмірі  2000 грн.;  

 - учні  закладів загальної середньої  освіти, які отримали 200 балів за 

результатами  зовнішнього незалежного оцінювання, Національного 

мультипредметного тесту  із кожного з навчальних  предметів,  в розмірі 3000 

грн. 

 4.2.2. За результативну участь  в інтелектуальних, мистецьких  та творчих 

конкурсах, спортивних змаганнях колективного характеру (для одного 

учасника),   зазначених у  п. 1.7.1. преміюються:  

 - переможці (1 місце) на рівні громади  у розмірі  250 грн.;  

 - переможці  (1 місце) обласного етапу  у розмірі  500 грн.;  

 -  переможці (1 місце) Всеукраїнського рівня  у розмірі 1000 грн.;  

 -  переможці міжнародного рівня  у розмірі 2000 грн. 

 4.2.3. За умови перемоги здобувача освіти у  декількох олімпіадах, 

конкурсах, досягнення високого результату у зовнішньому незалежному 

оцінюванні з декількох предметів  тощо  грошова винагорода виплачується йому 

за кожен із досягнутих результатів  відповідно до показників визначення 

грошової винагороди. 

 

5. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премій 
 

 5.1. Виплата Премій здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 

інших не заборонених  законодавством джерел. 

 5.2. Підставою для виплати Премій є рішення виконавчого комітету 

Збаразької  міської ради. 

 5.3.  Виплату коштів здійснює  управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради на карткові рахунки номінантів з дотриманням  вимог 

чинного законодавства. 

 

 

6. Заключні положення 

 

 6.1. Імена нагороджених педагогічних працівників та здобувачів освіти 

оприлюднюються через засоби масової інформації та на вебсайті Збаразької 

міської ради. 

 

 

 

Секретар  ради                                Роман НАПОВАНЕЦЬ  
 


