
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року 

  

 
Про затвердження міської Програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2017 рік 

 

  

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Гребінківська міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську Програму роботи з обдарованою молоддю на 2017 рік  

 (додається). 

2.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, молоді і 

спорту, туризму, соціального захисту населення (Карпець С.Г.). 

        

 

 

Міський голова                                В. Колісніченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

роботи з обдарованою молоддю 

на  2017 рік 
 

Мета та основні завдання Програми 

 

Мета Програми полягає у створенні умов для надання системної підтримки обдарованої 

молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку. 

 

Основними завданнями Програми є: 

 
- робота з виявлення обдарованих і талановитих дітей та розвитку їх творчих здіб-

ностей. 

- забезпечення заохочення і стимулювання допитливості, інтелектуальної ініціа-

тиви, позитивних моментів навчання в умовах оновленого змісту загальної серед-

ньої освіти 

- удосконалення та оновлення науково-методичного змісту, форм і методів роботи з 

обдарованими і талановитими дітьми та молоддю. 

- створення класів, груп з поглибленим вивченням предметів для обдарованої мо-

лоді 

- створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих ді-

тей до якісної освіти 

- удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та мо-

лоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної 

орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді 

  

Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми 

здійснюється міською радою 

 

Основні форми контролю: 
 

 за реалізацією заходів та досягнень показників Програми: 

Обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях виконкому міської 

ради. 

 

Критерії оцінки реалізації завдань: 

 
- створення ефективної регіональної системи виявлення та підтримки обдарованих 

талановитих дітей та молоді 

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти з обдарованими дітьми 

- систематизація роботи вчителів з обдарованими і талановитими дітьми та мо-

лоддю міста. 

 

Показники затрат:  
 

Обсяг фінансування становить 50000 грн. – за рахунок міського бюджету 

 

Міський голова      В.Колісніченко 


