
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1140 

 

Про затвердження Положення про преміювання учнів та 

педагогічних працівників початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних  закладів м. Бережани 

 

Відповідно до статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи 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 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Бережани, 

що додається.  

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О.М.Захарківа. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 1 

до рішення сесії Бережанської міської 

ради № 1140 від 29.11.2018 року 

 

Положення 

про преміювання учнів та педагогічних працівників  

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м.Бережани 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Бережани 

(далі – положення) регламентує порядок призначення та виплати  премій 

учням-переможцям Міжнародних, Всеукраїнських та обласних учнівських 

мистецьких конкурсів, фестивалів, що мають офіційний статус, а також 

педагогічним працівникам, які їх підготували до конкурсів.  

1.2. Преміювання обдарованих учнів та педагогічних працівників початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Бережани (далі – 

премія) встановлюється з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, 

розвитку їх творчих здібностей, відзначення високих показників у роботі 

та професійної майстерності їх викладачів, за поданням керівників 

мистецьких навчальних закладів міста. 

1.3. Премія виплачується один раз на рік в  урочистій обстановці під час 

проведення щорічної церемонії відзначення обдарованих дітей та молоді в 

галузі культури і мистецтва «Таланти Бережан», в рамках відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей. 

1.4. Організація, координація і контроль щодо надання грошових премій учням 

та педагогічним працівникам  початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів м.Бережани здійснюється відділом культури, туризму 

та релігій Бережанської міської ради. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ 

2.1. Директори мистецьких навчальних закладів м. Бережани щорічно до 20 

травня подають до відділу культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради  списки кандидатів  на отримання премії, на підставі 

отриманих грамот, подяк, дипломів, за зайняті призові місця в конкурсах. 

До списку кандидатів додаються наступні документи: 

- клопотання про присудження премії; 

- інформація про претендента (прізвище, ім'я, по-батькові, дата, місяць і 

рік народження, місце навчання, копія ідентифікаційного коду); 

- творчі характеристики та інформація про досягнення учня 

(викладача). 

2.2. Матеріали, зазначені у п.2.1 цього положення, подаються на розгляд 

комісії з преміювання учнів та педагогічних працівників початкових 



спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Бережани (далі - 

комісія). 

2.3. Кількісний та персональний склад комісії затверджується щороку наказом 

відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради. 

2.4. Протоколи засідання комісії веде відповідальний секретар. 

2.5. Засідання комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не 

менше, як дві третини її складу. 

2.6. Основними критеріями для оцінки наданих матеріалів є: 

- досягнення претендента в міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних фестивалях (конкурсах,  виставках та ін.); 

- творча індивідуальність претендента, його професійна майстерність. 

2.7. Комісія  не пізніше 30 травня поточного року приймає рішення про 

кандидатів на преміювання. Рішення оформлюється протоколом, на 

підставі якого видається наказ відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради. 

 

IIІ. РОЗМІР ПРЕМІЙ 

3.1. Розмір премій для учнів та педагогічних працівників мистецьких 

навчальних закладів м. Бережани становить:  

3.1.2. Для учнів-переможців  Всеукраїнських та міжнародних конкурсів – 

по 1000 грн. 

3.1.3. Для викладачів (концертмейстерів) учнів-переможців 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсів – по 1000 грн. 

3.1.4. Для учнів-переможців обласного конкурсу «Творчість юних» та 

учнів-переможців обласних олімпіад початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів Тернопільської області: 

- І місце, «гран-прі»-  по 500 грн.; 

- ІІ місце – по 300 грн.; 

- ІІІ місце – по 200 грн. 

3.1.5. Для викладачів (концертмейстерів) учнів-переможців 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, обласного конкурсу 

«Творчість юних» та обласних олімпіад початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів Тернопільської області – по 500 грн. 

3.2. У разі перемоги учня в конкурсах різного рівня виплата премії проводиться 

за кожен конкурс. 

3.3. У разі підготовки  учня-переможця  в конкурсах різного рівня виплата 

премії викладачам (концертмейстерам)  проводиться за кожен конкурс. 

 

IV. ФІНАНСУВАННЯ 

4.1. Фінансування премій здійснюється у межах асигнувань, передбачених в 

міському бюджеті на реалізацію відповідних заходів Програми підтримки 

талановитої і обдарованої молоді м. Бережани, сіл Лісники та Рай на 2019-

2021 роки. 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


