
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Положення про порядок виплати одноразових щорічних 
міських премій учням закладів загальної середньої освіти та вихованцям закладів 
позашкільної освіти «За високі досягнення у навчанні» та педагогам-наставникам 
«За високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління, особисті 
досягнення у підготовці переможців інтелектуальних, творчих та спортивних 
змагань»  
 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою  підтримки  та  заохочення  інтелектуально  і  творчо 

обдарованої учнівської молоді міста Запоріжжя, забезпечення економічних і 

соціальних гарантій самореалізації особистості:  

1. Затвердити Положення про порядок виплати одноразових щорічних 

міських премій учням закладів загальної середньої освіти та вихованцям закладів 

позашкільної освіти «За високі досягнення у навчанні» та педагогам-наставникам 

«За високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління, особисті 

досягнення у підготовці переможців інтелектуальних, творчих та спортивних 

змагань» (додається). 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

10.05.2016 №252 «Про затвердження Положення про порядок виплати 

одноразових щорічних міських премій учням загальноосвітніх навчальних 

закладів та вихованцям позашкільних навчальних закладів «За високі досягнення 

у навчанні» та педагогам-наставникам «За високі досягнення у навчанні та 

вихованні підростаючого покоління, особисті досягнення у підготовці переможців 

інтелектуальних, творчих та спортивних змагань».  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                             В.В.Буряк 

 

 

 

 

 



                                                                                       

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Розпорядження міського голови 

                                                                                 24.04.2019   № 136 р 

 

Положення 

 про порядок виплати одноразових щорічних міських премій учням закладів 

загальної середньої освіти та вихованцям закладів позашкільної освіти «За високі 

досягнення у навчанні» та педагогам-наставникам «За високі досягнення у 

навчанні та вихованні підростаючого покоління, особисті досягнення у підготовці 

переможців інтелектуальних, творчих та спортивних змагань» 

 

1. Положення визначає порядок призначення та виплати одноразових 

щорічних міських премій учням  закладів загальної середньої освіти та 

вихованцям закладів позашкільної освіти «За високі досягнення у навчанні» та їх 

наставникам «За високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого 

покоління, особисті досягнення у підготовці переможців інтелектуальних, творчих 

та спортивних змагань».  

2. Одноразові щорічні міські премії призначаються з метою заохочення 

інтелектуально, творчо та спортивно обдарованої учнівської молоді, підвищення 

статусу обдарованої молоді, забезпечення економічних і соціальних гарантій 

самореалізації особистості та заохочення педагогічних працівників, визнання їх 

особистих досягнень у підготовці переможців інтелектуальних, творчих та 

спортивних змагань. 

3. Одноразові щорічні міські премії призначаються учням закладів загальної 

середньої та вихованцям закладів позашкільної освіти, які досягли високих 

результатів у ІV (державному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 

навчальних предметів, ІІІ (державному) етапі конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, інших інтелектуальних, 

творчих конкурсах та спортивних змаганнях, що мають статус міжнародних.  

 4. Подання про призначення одноразових щорічних міських премій готують 

територіальні  відділи освіти департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради 

та заклади позашкільної освіти, підпорядковані управлінню з питань розвитку 

освіти  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, відповідно до 

рейтингів результативності виступів на інтелектуальних змаганнях і творчих 

конкурсах та з урахуванням учнівських контингентів закладів освіти міста:  

Вознесенівський район                    - 4 учні 

Дніпровський район                         - 2 учні 

Заводський район                             - 1 учень 

Комунарський район                        - 3 учні 

Олександрівський район                  - 2 учні 

Хортицький район                            - 2 учні 

Шевченківський район                     - 3 учні 



заклади позашкільної освіти          - 3 вихованці. 

5. Одноразові щорічні міські премії  призначаються двадцяти учням закладів 

загальної середньої освіти  і вихованцям закладів позашкільної освіти у розмірі 

3000 гривень та їх педагогам-наставникам у розмірі 3650 гривень та  

виплачуються 1 раз на рік на підставі розпорядження міського голови про 

призначення одноразових щорічних міських премій.  

6. Одноразові щорічні міські премії урочисто вручаються  на святі 

«Обдаровані діти», яке проводиться щороку у травні. 

7. На святі «Обдаровані діти» вручаються грамоти виконавчого комітету 

Запорізької міської ради учням закладів загальної середньої та вихованцям 

закладів позашкільної освіти, які досягли високих результатів у ІV (державному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів, ІІІ 

(державному) етапі конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук, інших інтелектуальних, творчих конкурсах та спортивних 

змаганнях, що мають статус міжнародних, їх педагогам-наставникам та  подяки 

виконавчого комітету Запорізької міської ради батькам  цих учнів, за виховання 

дітей. 

8. У разі отримання цими учнями та вихованцями інших премій чи 

матеріальної допомоги розмір премії не зменшується.  

9. Одноразові щорічні міські премії виплачуються за рахунок коштів, 

передбачених та затверджених кошторисом департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради.   

 
 
Директор департаменту освіти  
і науки міської ради                                                        Ю.В.Погребняк 
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                              Р. А. Омельянович 
 
 

 

 

 


