
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

 ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28 липня 2021 р.      Стрий № 235

Про затвердження Положення про
премію міського голови учнівській молоді 
Стрийської територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» з метою створення належних умов для виявлення та 
підтримки обдарованої учнівської молоді, розвитку її інтересів, схильностей та 
обдарувань керуючись статею32 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити  Положення  про премію міського голови учнівській молоді 
Стрийської територіальної громади згідно з додатком.

2. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на  начальницю 
управлінняосвіти Стрийської міської ради Лідію Стасенко.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех.

Міський голова                                       Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
 до рішення виконавчогокомітету 

28.07.2021 № 235

ПОЛОЖЕННЯ
про премію міського голови

обдарованій учнівській молоді Стрийської територіальної громади

ПреміяміськогоголовиобдарованійучнівськіймолодіСтрийськоїтериторіальноїг
ромади (надалі – Положення про премію) встановлена з метою виявлення та 
підтримки обдарованої учнівської молоді, заохочення за успіхи у навчанні, розвитку 
її інтересів, обдарувань.

1. Мета та Порядок визначення претендентів на отримання премій
1.1 Метою є надання фінансової підтримки талановитим випускникам закладів 

загальної середньої освіти Стрийської територіальної громади, які отримали за 
підсумками ЗНО сертифікати з результатом 200 і вище балів.

1.2. Фінансова підтримка обдарованої учнівської молоді здійснюється через 
виплату одноразових премій випускникам закладів загальної середньої освіти 
Стрийської територіальної громади, які за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з базової дисципліни отримали сертифікат:

1. 200 балів – грошовою винагородою у розмірі 5000грн (без врахування 
оподаткування).

2. 400 балів – грошовою винагородою у розмірі 10 000грн (без врахування 
оподаткування).

3. 600 балів – грошовою винагородою у розмірі 15 000грн (без врахування 
оподаткування).

2. Порядок подання документів претендентами
на отримання одноразових премій

2.1. Розгляд документів для отримання Премії проводить управління освіти 
Стрийської територіальної громади.

2.2. На отримання премій претенденти подають такі документи:
- копію свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на 

винагороду та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
- копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
- заяву на ім’я начальниці управління освіти Стрийської міської ради.

3. Порядок нагородження
3.1.Нагородження проводиться один раз в рік на підставі розпорядження 

міського голови.

4. Фінансове забезпечення
4.1. Фінансове забезпечення Положення про премію здійснюється за рахунок 

коштів бюджету Стрийської міської ради на поточний бюджетний період. 
4.2.Головним розпорядником коштів є управління освіти Стрийської міської ради.



5. Премія
5.1. Фінансування виплати премії міського голови Стрийської територіальної 

громади здійснюється через перерахування коштів на особистий картковий рахунок 
отримувача премії або уповноваженої особи, відкритий у банківській установі 
України державної форми власності. 

6. Організація та контроль за виконанням Положення про премію
6.1. Організація виконання Положення про премію здійснюється управлінням 

освіти Стрийської міської ради.
6.2. Управління освіти забезпечує її висвітлення у засобах масової інформації 

та власному веб-сайті або сайті міської ради.
6.3. Внутрішній фінансовий контроль за цільовим використанням бюджетних 

коштів здійснює управління освіти Стрийської міської ради.
6.4. Контроль за виконанням Положення про премію покладається на постійну 

комісію з питань освіти, культури, молоді та спортуСтрийської міської ради.

Керуюча справами
Виконавчого комітету                                               Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


