
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 29 серпня 2018 року         № 1043 

 

Про затвердження Положення про преміювання 

учнів та педагогічних працівників міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про преміювання учнів та педагогічних 

працівників міста Бережани, сіл Лісники та Рай (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з преміювання учнів і педагогічних працівників 

міста Бережани, сіл Лісники та Рай (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М..  

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток 1 

до рішення Бережанської міської 

ради від 29.08.2018 року № 1043 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання учнів та педагогічних працівників міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай 
 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників м. 

Бережани розроблене Бережанською міською радою відповідно до Закону 

України «Про освіту», Законів України «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Виплата грошової винагороди педагогічним працівникам Бережанською 

міською радою 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. 

При цьому враховуються високі показники підготовки педагогічними 

працівниками учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України, 

міжнародних конкурсів та інтелектуальних турнірів,  Всеукраїнських та 

обласних змагань, в тому числі спортивних, конкурсів національно-

патріотичного, туристично-краєзнавчого, художньо-естетичного та 

спортивного спрямування. 

1.3. Виплата грошової винагороди учням, які стали переможцями і призерами 

Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт у Малій академії наук України, міжнародних 

конкурсів та інтелектуальних турнірів,  Всеукраїнських та обласних 

змагань, в тому числі спортивних, конкурсів національно-патріотичного, 

туристично-краєзнавчого, художньо-естетичного та спортивного 

спрямування, Бережанською міською радою здійснюється одноразово з 

метою відзначення результативності учасників.  

 

2. Показники визначення розміру виплати грошової винагороди. 

2.1. Одноразова грошова винагорода виплачується педагогічному працівнику: 

- за перемогу у міському турі конкурсу «Учитель року» та інших 

фахових конкурсах – 1000 грн.; 

- за перемогу в обласному турі конкурсу «Учитель року» та інших 

фахових конкурсах – у розмірі посадового окладу. 

2.2. Одноразова грошова винагорода виплачується педагогічному працівнику 

за підготовку переможців обласного етапу – у розмірі 350 грн. 



2.3. 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. 

2.4. За результативну участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях та турнірах 

нагороджують учнів-переможців, зазначених у п. 1.3, та команди-

переможців  спортивних конкурсів та змагань одноразовою грошовою 

винагородою у розмірі 350 грн. 

 

3. Порядок виплати одноразової грошової винагороди. 
3.1. Виплата грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних 

асигнувань. 

3.2. Підставою для виплати грошової винагороди є відповідні накази 

Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації, відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, копії дипломів, грамот, які засвідчують 

перемогу, інші документи, які підтверджують досягнення учнів та 

педагогічних працівників. 

 

4. Заключні положення. 

4.1. Імена нагороджених педагогічних працівників та учнів-переможців і 

призерів відповідних конкурсів оприлюднюються через засоби масової 

інформації та Інтернет-ресурси. 

 

 

Секретар міської ради    Гончар П.В. 



Додаток 2 

до рішення Бережанської міської 

ради від 29.08.2018 року № 1043 

 

 

 

Склад 

комісії з призначення іменної стипендії міського голови обдарованим дітям 

та преміювання учнів і педагогічних працівників міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай 
 

 

Музичка Володимир Ярославович – міський голова, голова комісії; 

Захарків Олег Мирославович – заступник міського голови, заступник голови 

комісії; 

Ткачик Галина Львівна – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді 

і спорту Бережанської міської ради, секретар комісії; 

Загнійна Ірина Василівна – начальник юридичного відділу Бережанської 

міської ради; 

Михальчук Галина Василівна – начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

Юськів Уляна Ярославівна – інспектор шкіл, провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради; 

Савочка Володимир Іванович – головний спеціаліст з питань молоді та спорту 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради; 

 

 

 

Секретар міської ради   Гончар П.В. 

 


