
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVII сесія  

(III засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 листопада 2022 року                   м. Бережани                                         №936 

 

Про затвердження Програми  «Успішний педагог 

Бережанської міської територіальної громади  на 2023рік» 
 

Розглянувши лист Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Бережанської міської ради» №83/03-01 від 

07.11.2022року, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“, “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької  діяльності, захисту прав 

споживачів та туризму , сесія Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму «Успішний педагог  Бережанської міської 

територіальної громади на 2023 рік» (додається). 

2. Директору  Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

Бережанської міської ради» розробити та подати на затвердження виконавчому 

комітетові Бережанської міської ради «Порядок визначення переможців 

Програми «Успішний педагог  Бережанської міської територіальної громади на 

2023 рік». 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з  питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            Ростислав БОРТНИК 
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Додаток  

до рішенням сесії міської ради  

№936 від 18.11.2022 року 

                     

ПРОГРАМА 

«Успішний педагог  Бережанської міської територіальної громади 

на 2023 рік» 
 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради» 

 

2. 

Правове забезпечення для 

розроблення програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» 

3. Розробник програми Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради» 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради» 

 

 

6. 

 

 

Учасники програми 

Заклади освіти Бережанської міської 

територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2023 рік 

 

 

8. 

 

 

Джерела фінансування 

програми 

Місцевий бюджет,  інші джерела, 

незаборонені чинним законодавством України 

 

9. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми 

 

70.0 тис. гривень 
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2. Мета і завдання 

 

2.1. Метою Програми «Успішний педагог  Бережанської міської 

територіальної громади на 2023 рік»  (надалі – Програма) є підвищення ролі та 

значення педагогічної професії через виявлення та підтримку талановитих і успішних 

педагогів, заохочення їх за успіхи у роботі, активну участь у громадській, спортивній, 

мистецькій, виховній, науковій діяльності, а також покращення якості надання освітніх 

послуг у закладах освіти Бережанської міської ради. 

2.2. Завданням Програми є фінансова підтримка талановитих та успішних 

педагогів через надання їм разових грошових винагород. 

 

3. Порядок реалізації Програми 

3.1. Кандидатури претендентів на участь у Програмі можуть подавати заклади 

освіти відповідно до Порядку визначення переможців Програми «Успішний педагог  

Бережанської міської територіальної громади на 2023 рік», затвердженого виконавчим 

комітетом Бережанської міської територіальної громади. 

3.2. Учасниками Програми можуть бути всі педагоги закладів освіти                      

Бережанської міської ради. 

3.3. Розподіл коштів для отримання 10 одноразових грошових винагород 

здійснюється за такими категоріями:  

3.3.1. 6 премій для педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти. 

3.3.2. 3  премії для педагогів, які працюють у закладах дошкільної освіти. 

3.3.3. 1 премія для педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти. 

3.4. Подання заявок на участь у Програмі розпочинається з наступного дня після 

затвердження Порядку визначення переможців Програми «Успішний педагог» на 2023 

рік . 

3.5. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання грошових винагород 

здійснюється відповідно до Порядку визначення переможців Програми «Успішний 

педагог» на 2023 рік. Конкурсна комісія утворюється рішенням сесії Бережанської 

міської ради згідно Порядку визначення переможців Програми «Успішний педагог» на 

2023 рік. 

3.6. У разі невикористання в одній із категорій певної кількості премій 

скеровувати їх за рішенням конкурсної комісії на премії інших категорій педагогічних 

працівників. 

 

4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошових винагород 

4.1. Виплата грошових винагород здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, передбачених у кошторисі Відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради за КПКВ 1142 «Інші програми та 

заходи у сфері освіти». 

4.2. Розмір одноразової грошової винагороди визначається розпорядженням 

міського голови у розмірі не більшому, ніж мінімальна заробітна плата на початок 

звітного року та в межах визначеного обсягу коштів, передбачених на відповідний рік 

у Програмі. 

4.3. Грошові винагороди призначаються один раз на рік. 

4.4. Виплату грошових винагород здійснює централізована бухгалтерія Відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради . 

4.5. Кошти згідно з цією Програмою повинні бути виплачені до кінця 
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відповідного бюджетного періоду. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
           5.1 Координацію, безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених 

Програмою та інформування покладається на КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Бережанської міської ради». 

 

 

 

 

Cекретар міської ради                                                            Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 


