
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27 лютого 2020 року № 1040

Про затвердження звіту про виконання
Програми роботи з обдарованою
молоддю Гребінківської міської
об'єднаної територіальної громади за
2019 рік

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки
постійних комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми роботи з обдарованою
молоддю Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади за 2019 рік
(додається).

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони
здоров'я та соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника міського голови
Волошина В.А..

Міський голова В. І. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 31 сесії Гребінківської
міської ради 7 скликання
від 27 лотюго 2020 року № 1040

Звіт
про виконання Програми роботи з обдарованою молоддю

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади за 2019 рік

Відповідно до Програми роботи з обдарованою молоддю на 2019 рік
затвердженої рішенням 15 сесії 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 500, на
реалізаціюзаходів Програми у 2019 році передбачено кошти в сумі 250 000
гривень, виділено з бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної
громади 165 000 гривень.

Відповідно до Програми грошові винагороди учням-переможцям та
призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін, переможцям та призерам ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України становили: за І місце
- 50 000 гривень, за ІІ місце - 5 000 гривень, за ІІІ місце - 2 000 гривень.
Загальна кількість переможців- 8, з них: ІІ місце- 1 призер, ІІІ місце- 7 призерів.

Учням-переможцям та призерам Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсів (обласний етап) з базових дисциплін за підтримки Міністерства
освіти і науки України становило: за І місце - 2 000 гривень, за ІІ місце - 1 500
гривень, за ІІІ місце - 1 000 гривень. Загальна кількість переможців та призерів-
3,з них: І місце- 2 переможця, ІІІ місце- 1 призер.

Учням-переможцям та призерам Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів,
фестивалів, експедицій, акцій та виставок-конкурсів за підтримки Міністерства
освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та
спорту України становило: за І місце – 500 гривень, за ІІ місце – 400 гривень, за
ІІІ місце – 300 гривень. Загальна кількість переможців та призерів- 25
вихованців, з них: І місце - 17 переможців, ІІ місце - 6 призера, ІІІ місце- 2
призера.

Учням-переможцям та призерам спортивних змагань Міжнародного та
Всеукраїнського рівня, кандидатам в збірні команди України, членам збірної
команди України в індивідуальному заліку становило: за І місце- 1 000 гривень,
за ІІ місце- 700 гривень, за ІІІ місце- 500 гривень, з них: І місце- 7 переможців,
ІІ місце- 1 призер.

В рамках Програми роботи з обдарованою молоддю протягом 2019 року 4
вихованцям ДЮСШ за індивідуальні досягнення виплачувалася щомісячна
стипендія в розмірі 500 гривень.

Відповідно до Програми грошові винагороди педагогічним працівникам,
які підготували учнів-призерів та переможців ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, переможців та призерів Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів (обласний етап) з базових дисциплін за підтримки



Міністерства освіти і науки України, переможців та призерів Міжнародних та
Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, експедицій, акцій, виставок-конкурсів,
переможців та призерів спортивних змагань виплачувалися до Дня працівника
освіти.

Загальна сума використаних коштів у 2019 році на сертифікати
педагогічним працівникам і учням та стипендії вихованцям становила
137887,64 гривень.

Секретар міської ради Л.Цапенко


