
   

УКРАЇНА

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Х  СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ

                 

   РІШЕННЯ  № 1884

25.03.2020 м.  Хуст

Внесення змін до рішення ІХ сесії 
Хустської міської ради VII скликання 
№ 1761 від 16.12.2019 р. Про затвердження 
програми «Обдаровані діти» на 2020 рік

Розглянувши  клопотання  управління  освіти,  релігій  та  у  справах
національностей виконавчого комітету Хустської міської ради щодо внесення
змін  до  рішення ІХ сесії  Хустської  міської  ради  VII скликання  № 1761  від
16.12.2019 р. Про затвердження програми «Обдаровані діти» на 2020 рік, згідно
зі  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів
України «Про освіту»,  « Про загальну середню освіту»,  на виконання Указу
Президента України  № 927/2010 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо
розвитку системи  виявлення та підтримки обдарованих  і  талановитих  дітей
та  молоді», з метою підтримки  обдарованих  і  талановитих дітей та молоді,
створення  сприятливих  умов  для  розвитку  їх  наукового  потенціалу,
самореалізації  творчої  особистості   в   сучасному   суспільстві,  враховуючи
висновок постійно діючої депутатської комісії з питань соціально-економічного
розвитку міста, планування, бюджету та фінансів Хустської міської ради, сесія
Хустської міської ради 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення ІХ сесії Хустської міської ради VII скликання
№ 1761 від  16.12.2019 р.  Про затвердження програми «Обдаровані  діти» на
2020  рік  у  частині  затвердження  Положення  про  порядок  призначення  та
виплати  одноразових  грошових  винагород  обдарованим  дітям  (пункт  2),
виклавши його в новій редакції згідно додатку №1.

2.  Фінансування  заходів   Програми  здійснювати  у межах  видатків,
передбачених бюджетом Хустської міської ради на 2020 рік  та інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством. 

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  управління
освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської
міської ради.

Міський голова                                                                      Володимир КАЩУК
                                                                                  



                                                                                           Додаток 1
                                                                                      до рішення Х сесії Хустської міської ради

                                                                                       VII скликання №1884 від 25.03.2020р. 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та виплати одноразових грошових винагород

обдарованим дітям 

Нова редакція
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  II 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 – 3000 грн.
2 місце – 2000 грн.
3 місце – 1500 грн.

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

         1 місце – 3000 грн.
         2 місце – 2000 грн.

    3 місце – 1500 грн.

 
Секретар ради                                                                          Володимир ЕРФАН
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