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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та виплати одноразових грошових винагород

обдарованим дітям 

I.Загальні положення

Положення про призначення та виплату одноразових грошових винагород
обдарованим  дітям  (далі  -  Положення)  регламентує  порядок  призначення  та
виплати одноразових грошових винагород переможцям III етапу Всеукраїнських
учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів  та  III етапу  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України.

Одноразова  грошова  винагорода  для  обдарованих  дітей  –  це  фінансова
підтримка, що надається з метою заохочення дітей та молоді шкільного віку до
участі  у  науковій,  громадській  діяльності  та  реалізації  проектів,  забезпечення
економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

Призначення  одноразових  грошових  винагород  дітям  спрямоване  на
реалізацію права кожної дитини брати участь у науковому житті суспільства, про
що  зазначено  в  статті  31  Конвенції  ООН  про  права  дитини,  виховання
громадянина України  та патріота малої Батьківщини, залучення підростаючого
покоління  до  розкриття  свого  творчого  потенціалу,  формування  інтелекту,
духовності як ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків.

Виплата  одноразових  грошових  винагород  починається  після  подання
клопотання  адміністрацією  загальноосвітніх   навчальних  закладів   та  видачі
розпорядження головою Хустської міської ради.

Організація,  координація  і  контроль  щодо  надання  грошових  винагород
учням  здійснюється  управлінням  освіти,  релігій  та  у  справах  національностей
виконавчого комітету Хустської міської ради.

У  випадку,  якщо  особа  має  право  на  призначення  кількох  одноразових
грошових  винагород,  виплачується  загальна  сума  призначених  одноразових
грошових винагород.

II. Порядок призначення одноразових грошових винагород обдарованим
дітям

Управління  освіти,  релігій  та  у  справах  національностей  виконавчого
комітету  Хустської  міської  ради  надає  списки  претендентів  на  виплату
одноразових  грошових  винагород  на  підставі  клопотань  дирекції  навчальних
закладів та формує списки дітей.



Інтелектуальний напрямок

1. Переможці  III етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів отримують одноразові  грошові винагороди в розмірі:

1 місце – 2000 грн.
2 місце – 1300 грн.
3 місце – 800 грн.

2. Переможці III етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України отримують 
одноразові грошові винагороди в розмірі:

         1 місце – 2000 грн.
         2 місце – 1300 грн.

    3 місце – 800 грн
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