
  

У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 81

«25» травня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про внесення змін до положення
 «Про нагородження переможців олімпіад, конкурсів, турнірів»

Відповідно  до  п.  16  ч.  1  ст.  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування», відповідно до Закону України «Про повну загальну середню
освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», «Цільової програми роботи
з  обдарованими  дітьми  та  молоддю  на  2019-2021  роки»,  затвердженої
рішенням 19 сесії  7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради №286 від
21.12.2018 року, рішення виконавчого комітету «Про затвердження Положення
«Про  нагородження  переможців  олімпіад,  конкурсів,  турнірів»  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  №  52  від  19  червня  2020  року  виконавчий
комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:
1. Затвердити  та  внести  зміни  до  положення  «Про  нагородження

переможців  олімпіад,  конкурсів,  турнірів»,  затвердженого  рішенням
виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради  № 52  від  19
червня 2020 року в новій редакції.

2. Головному  розпоряднику  коштів  (Відділу  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської  сільської  ради)  щороку  під  час  формування  сільського
бюджету  передбачати  кошти  для  нагородження  переможців  олімпіад,
конкурсів, турнірів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради (Л. Маціпуру).

Сільський голова                                                  Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 81 від 25.05.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
«Про нагородження переможців олімпіад, конкурсів, турнірів»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно  до  п.  16  ч.  1  ст.  43  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування», відповідно до Закону України «Про повну загальну середню
освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», «Цільової програми роботи
з обдарованими дітьми та молоддю на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням
19 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради №286 від 21.12.2018
року  для  здобувачів  закладів  освіти  та   Дитячої  школи  мистецтв  Лука-
Мелешківської територіальної громади встановлюються різні види морального
стимулювання та матеріального заохочення.

Призначення  учнівської  стипендії  (далі  –  Стипендія)  є  видом
матеріального стимулювання обдарованих та здібних здобувачів, педагогічних
працівників Лука-Мелешківської ТГ.

ІІ. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ
УЧНІВСЬКОЇ СТИПЕНДІЇ

2.1. Стипендія призначається здобувачам закладів загальної середньої освіти,
які є:

- Переможцями  та  призерам  міжнародних,  всеукраїнських  олімпіад,
турнірів, конкурсів, спортивних змагань;

- Переможцями  та  призерам  обласних  олімпіад,  турнірів,  конкурсів,
спортивних змагань;

- Переможцями та  призерам  районних  олімпіад,  турнірів,  конкурсів,
спортивних змагань;

- Лідерами  та  активістами  учнівського  самоврядування,  які  ведуть
активну громадську діяльність та мають відповідні нагороди;

2.2.  Грошові  винагороди  призначаються  педагогічним  працівникам,  які
підготували  переможців  та  призерів  міжнародних,  обласних  та  районних
олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань.
2.3. Вимоги до претендентів на призначення місцевої стипендії для вихованців
та педагогічних працівників КЗ «Лука-Мелешківська дитяча школа мистецтв»
(далі – КЗ ДШМ)
2.3.1. Стипендія  призначається  учасникам  творчих  колективів,  що  стали

переможцями  та  лауреатами  міжнародних  і  всеукраїнських  конкурсів,
фестивалів,  виставок,  вернісажів,  які  мають  статус  заходів,  що
проводяться  Міністерством  освіти  і  науки  України  та  Міністерством
культури  України,  обласною  державною  адміністрацією  або
Департаментом  гуманітарної  політики  Вінницької  обласної  державної
адміністрації.



2.3.2. Грошові  винагороди  призначаються  педагогічним  працівникам,  які
підготували  творчі  колективи,  що  стали  переможцями  та  лауреатами
міжнародних  і  всеукраїнських  конкурсів,  фестивалів,  виставок,
вернісажів,  які  мають  статус  заходів,  що  проводяться  Міністерством
освіти  і  науки  України  та  Міністерством  культури України,  обласною
державною  адміністрацією  або  Департаментом  гуманітарної  політики
Вінницької обласної державної адміністрації.

2.4. Списки  категорій  стипендіатів  можуть  бути  кореговані  відповідно  до
фактичного фінансування поточного року.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ
СТИПЕНДІЇ

3.1.  Претенденти  на  призначення  стипендії  визначаються  рішенням
педагогічної ради закладів освіти та КЗ ДШМ на підставі наказів (дипломів)
про зайняті місця.
3.2.  Матеріали  на  претендентів  мають  включати  докладне  обґрунтування
досягнутих успіхів здобувачів освіти.
3.3.  Витяги  з  рішень  педагогічної  ради  щодо  кандидатів  на  призначення
стипендії подаються у відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської
ради до 10 травня кожного поточного року.

До листа-клопотання про призначення стипендії додаються копії дипломів,
грамот, які засвідчують перемогу учня (вихованця) – кандидата на стипендію. 

При призначенні  персональної стипендії  враховуються досягнення учнів
(вихованців)-кандидатів на стипендію за поточний календарний рік та період
від 15 травня до 31 грудня попереднього календарного року.
3.4.  Рішення  про  призначення  стипендії  приймається  відділом  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільської ради на підставі подань педагогічних
рад  закладів  загальної  середньої  освіти  та  КЗ  ДШМ  Лука-Мелешківської
сільської ради.
3.5. Стипендії виплачуються одноразовою виплатою протягом червня місяця.
3.6. Розмір стипендій є диференційним і залежить від досягнень претендента:
призові  місця  у  міжнародних,  всеукраїнських,  обласних  та  районних етапах
олімпіад,  турнірів,  конкурсів,  спортивних  змагань;  нагороди  та  відзнаки  за
активну громадську діяльність (Розрахунок додається).
3.7.  Розмір  стипендії  визначається  відділом  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  та  затверджується  рішенням  виконавчого
комітету Лука-Мелешківської сільської ради.
3.8.Позбавлення стипендії здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти
та КЗ ДШМ здійснюється на підставі наказу відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради у випадках мотивованого подання педагогічною
радою  закладу  до  відділу  освіти  та  культури  за  порушення  стипендіатом
Статуту закладу освіти.
3.9.  Припинення  виплати  стипендії  здійснюється  на  підставі  наказу  відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради:
- відрахування здобувача закладу освіти/ДШМ – стипендіата;



-  отримання  учнем  (вихованцем)  –  стипендіатом  документів  про  закінчення
закладу загальної середньої освіти/Дитячої школи мистецтв.
3.10.  Керівник закладу освіти /ДШМ зобов’язаний у 10-денний термін з  дня
вибуття стипендіата з числа учнів/вихованців закладу надіслати лист до відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.
3.11.  Оскарження  рішень  про  призначення  та  позбавлення  стипендії
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

РОЗРАХУНОК СТИПЕНДІЇ 

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ІІ етап олімпіад  (учні):
 І м. – 3 бали; ІІ м – 2 бали; ІІІ м – 1 бал
ІІІ етап олімпіад  (учні):
 І м – 6 балів; ІІ м – 5 балів; ІІІ м – 4 бали.
Обласний етап конкурсів, турнірів, змагань:
І м – 3 бали; ІІ м – 2 бали; ІІІ м – 1 бал
Всеукраїнський етап конкурсів, змагань, турнірів:
І м – 6 балів; ІІ м – 5 балів; ІІІ м – 4 бали.

Розрахунок стипендії для учнів 11 класу:
ІІ етап олімпіад  (учні):
 І м. – 6 бали; ІІ м – 4 бали; ІІІ м – 2 бал
ІІІ етап олімпіад  (учні):
 І м – 12 балів; ІІ м – 10 балів; ІІІ м – 8 бали.

Вартість 1 бала – 200 грн.

Вчителям за підготовку переможців та призерів олімпіад, конкурсів, турнірів, 
змагань встановити таку винагороду:
1 місце ІІ етап – 400 грн.
ІІ місце ІІ етап – 300 грн.
ІІІ місце ІІ етап – 200 грн.
Всеукраїнський та обласний етап – 500 грн.

ДЛЯ СТИПЕНДІАТІВ З ЧИСЛА 
КЗ «ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ»

Для вихованців КЗ ДШМ:
І м – 6 балів; ІІ м – 5 балів; ІІІ м – 4 бали.

Вчителям, що підготували призерів мистецьких та творчих конкурсів КЗ 
ДШМ:
1 місце – 500 грн.



ІІ місце – 300 грн.
ІІІ місце – 200 грн.

Секретар сільської ради                                            Оксана ШЕВАНЮК
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