
Проєкт   

вноситься  

селищним головою 

 

 

РІШЕННЯ 

від __ ______ 2022 року                                                                              № ___ 
                смт Олександрівка                                                            

 

Про стипендії обдарованим дітям 

та педагогічним працівникам 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області  

 
З метою підтримки і стимулювання діяльності обдарованих дітей та 

педагогічних працівників в інтелектуальних та мистецьких конкурсах, 

спрямованих на досягнення високих результатів та відповідно до Указу 

Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді», статті 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту», до 

частини   4 статті 20 Закону України «Про позашкільну освіту», на виконання 

програм «Вчитель» на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 

Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №78 та «Обдаровані 

діти» на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Олександрівської селищної 

ради від 24 грудня 2020 року №77,  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  Положення про призначення стипендії обдарованим дітям – 

переможцям ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України, рейтингових Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсів учнівської творчості, учасникам 

зовнішнього незалежного оцінювання, які за результатами складання отримали 

190-200 балів та педагогічним працівникам, які їх підготували у новій редакції 

(додається). 

2. Затвердити Склад  комісії Олександрівської селищної ради з відбору 

претендентів на призначення стипендії обдарованим дітям – переможцям ІІІ, ІV 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України, рейтингових Міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних конкурсів учнівської творчості, учасникам зовнішнього незалежного 

оцінювання, які за результатами складання отримали 190-200 балів та 

педагогічним працівникам, які їх підготували (додається). 

3. Відділу освіти Олександрівської селищної ради при формуванні 

бюджету передбачити видатки на виплату стипендій обдарованим учням - 
переможцям ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, з навчальних 



2 

 

предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України, рейтингових міжнародних, 

Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості, учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання, які за результатами складання отримали 190-200 

балів та педагогічним працівникам, які їх підготували. 

4. Рішення Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 26 

лютого 2021 року №154 «Про стипендії обдарованим дітям та педагогічним 

працівникам Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області», вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної 

ради: 

- з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності; 

- з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

Селищний голова      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії Олександрівської  

селищної ради 

від __ ______ 2022 року № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про призначення стипендії обдарованим дітям – переможцям ІІІ, ІV етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів Малої академії наук України, рейтингових Міжнародних, 
Всеукраїнських, обласних конкурсів учнівської творчості, учасникам 
зовнішнього незалежного оцінювання, які за результатами складання 
отримали 190-200 балів та педагогічним працівникам, які їх підготували 

 
1. Загальні положення 

1.1. Дане положення покликане сприяти стимулюванню обдарованих дітей 

та розвитку їх здібностей відповідно до Указу Президента України 

№ 927/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо розвитку системи виявлення 

та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», статті 23 Закону 

України «Про загальну середню освіту», статті 20 частини 4 Закону України 

«Про позашкільну освіту», на виконання програм «Вчитель» на 2021-2022 роки, 

затвердженої рішенням Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 

року №78 та «Обдаровані діти» на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 

Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №77.  

1.2. Цим положенням регламентується порядок призначення та виплат 

одноразових стипендій обдарованим дітям Олександрівської селищної 

територіальної громади (учням закладів загальної середньої освіти та 

вихованцям (колективам) закладів позашкільної освіти) та педагогічним 

працівникам, які їх підготували. 

1.3. Одноразові стипендії призначаються за рішенням комісії для 

підтримки та стимулювання розвитку високих досягнень дітям в 

Олександрівській селищній територіальній громаді, морального та 

матеріального заохочення обдарованих дітей (учнів закладів освіти та 

вихованців (колективів) закладів позашкільної освіти), які стали переможцями і 

призерами ІІІ та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, обласного та 

Всеукраїнського етапів конкурсів учнівської творчості, учнів, які за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році отримали 

190-200 та педагогічним працівникам, які їх підготували. 

1.4 Одноразова стипендія призначається: 
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Інтелектуальний напрям 
 

Переможцям і призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: 

І місце – 10000 грн.; 

ІІ місце – 8000 грн.; 

ІІІ місце –6000 грн. 

 

Переможцям і призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії 

наук України: 

І місце – 3000 грн.; 

ІІ місце – 2500 грн.; 

ІІІ місце – 2000 грн. 

 

Переможцям ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в сумі 

300 грн. 

 

Педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які 

підготували переможців і призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: 

І місце – 10000 грн.; 

ІІ місце – 8000 грн.; 

ІІІ місце – 6000 грн. 

 

Педагогічним працівникам, які підготували переможців і призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України:  

І місце – 3000 грн.; 

ІІ місце – 2500 грн.; 

ІІІ місце – 2000 грн. 

 

Педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України в сумі 300 грн. 

 

Учням які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 

поточному році отримали: 

199-200 балів – 3000 грн.; 
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196-198 балів – 2500 грн.; 

190-195 балів – 2000 грн. 

 

Педагогічним працівникам, які успішно підготували учнів, котрі за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році 

отримали: 

199-200 балів – 3000 грн.; 

196-198 балів – 2500 грн.; 
190-195 балів – 2000 грн. 

 

Учням, які за результатами національного  мультипредметного  
тесту у поточному році отримали 200 балів в розмірі 3000 грн. 

 
Педагогічним працівникам, які успішно підготували учнів, котрі за 

результатами національного  мультипредметного  тесту у поточному році 
отримали 200 балів в розмірі 3000 грн. 

 
 

 
 

Творчий напрям 
 

  
Переможцям і призерам рейтингових Міжнародних, Всеукраїнських 

конкурсів учнівської творчості: 

 Гран-прі - 1600 
І місце – 1500 грн.; 

ІІ місце – 1250 грн. 

ІІІ місце – 1000 грн. 

 

Переможцям і призерам (кожному члену команди) рейтингових 

Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості (командні 

змагання): 

   Гран-прі - 550 
І місце – 500 грн.; 
ІІ місце – 350 грн.; 

ІІІ місце – 250 грн. 

 

Переможцям і призерам  рейтингових обласних конкурсів учнівської 

творчості: 

 Гран-прі - 550 
І місце – 500 грн.; 

ІІ місце – 400 грн.; 

ІІІ місце – 300 грн. 
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Переможцям і призерам (кожному члену команди) рейтингових обласних 

конкурсів учнівської творчості (командні змагання): 

   Гран-прі - 255 
І місце – 250 грн.; 

ІІ місце – 200 грн.; 

ІІІ місце – 150 грн. 

 

Працівникам закладів позашкільної освіти, які підготували переможців і 

призерів рейтингових Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів учнівської 

творчості: 

  Гран-прі - 1600 
І місце – 1500 грн.; 

ІІ місце –1250 грн.; 

ІІІ місце – 1000 грн. 

 

Працівникам закладів позашкільної освіти, які підготували переможців і 

призерів рейтингових обласних конкурсів учнівської творчості: 

        Гран-прі - 550 
І місце – 500 грн.; 

ІІ місце – 400 грн.; 

ІІІ місце – 300 грн. 

 

2.Умови призначення стипендії 
2.1. Стипендії призначаються обдарованим дітям (учням закладів освіти та 

вихованцям (кожному члену команди)  закладів позашкільної освіти) – 

переможцям і призерам ІІІ та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

обласного та Всеукраїнського етапів конкурсів учнівської творчості, учням які 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році 

отримали 190-200 балів, та педагогічним працівникам, які їх підготували. 

2.2. Якщо учень став переможцем ІІІ та призером ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможцем ІІ та призером ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України, переможцем обласного та призером 

Всеукраїнського етапу конкурсів учнівської творчості, за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році отримав 190-200 балів 

з кількох навчальних предметів, то стипендія призначається за кращий 

результат.  

2.3. Одноразові стипендії учням, які за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання у поточному році отримали 190-200 балів 

призначаються один раз на рік, після офіційного оголошення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

2.4. Одноразові стипендії педагогічним працівникам та працівникам 

позашкільних навчальних закладів призначаються після офіційного оголошення 
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результатів ІІІ та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, рейтингових 

обласних, Всеукраїнських  конкурсів учнівської творчості, зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

2.5. Якщо педагогічний працівник чи працівник закладу позашкільної 

освіти підготував учня, який став переможцем ІІІ та призером ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможцем ІІ та 

призером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України, переможцем обласного та 

призером Всеукраїнського етапу конкурсів учнівської творчості, за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році отримав 

190-200 балів з кількох навчальних предметів то стипендія призначається за 

кращий результат.  

2.6. Розмір стипендії збільшується на 30%: 
переможцям і призерам ІІІ та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з математики, фізики, інформатики, хімії, та педагогічним працівникам, які їх 

підготували; 

переможцям і призерам ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з  

математики, фізики, інформатики, хімії та педагогічним працівникам, які їх 

підготували; 

учням, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 

поточному році отримали 190-200 балів з математики, фізики, інформатики, 

хімії та педагогічним працівникам, які їх підготували. 

 

3. Відбір претендентів на призначення стипендії 
3.1. Відбір претендентів на призначення стипендії здійснюється селищною 

комісією з відбору претендентів на призначення стипендії (далі - комісія) на 

підставі подання відділу освіти Олександрівської селищної ради. 

3.2. За результатами конкурсу комісія приймає рішення щодо призначення 

стипендії. 

 

4. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів на 
призначення стипендій 

4.1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення 

стипендій здійснюється відділом освіти Олександрівської селищної ради. 

4.2. Безпосередній відбір претендентів на призначення стипендій 

здійснюється  комісією селищної ради.  

4.3. Комісію очолює  голова Олександрівської селищної ради.  

4.4. До складу комісії входять голова, секретар, члени комісії.  

4.5. Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше половини її складу.  

4.6. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх членів 

комісії шляхом відкритого голосування. 
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4.7. Інформація про проведення конкурсного відбору та визначення 

стипендіатів оприлюднюється на офіційному сайті Олександрівської селищної 

ради. 

 
5. Порядок призначення та виплати стипендій 

5.1. Підставою для виплати стипендій є рішення комісії селищної ради. 
Відділ освіти Олександрівської селищної ради, як правило, двічі на рік до 

15 травня та до 15 серпня поточного року подає секретареві комісії документи 

для призначення стипендій.  

5.2. Комісія, у визначений нею термін, але не пізніше 25 травня та                      

25 серпня, розглянувши подані матеріали, призначає стипендії учням та 

педагогічним працівникам,  зазначеним у пункті 1.4.  цього Положення. 

5.3. Виплата стипендій здійснюється у межах асигнувань, передбачених в 

місцевому бюджеті відділу освіти Олександрівської селищної ради на 

реалізацію заходів  цільових програм. 

5.4. Рішення комісії про виплату та зняття стипендії направляється до 

відділу освіти Олександрівської селищної ради, який видає відповідний наказ 

начальника відділу освіти. 

5.5. Кандидати на здобуття стипендії (учні загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів) розглядаються комісією за наявності таких матеріалів:  

- копії дипломів, грамот, сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, тощо;  

- копії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження (або 

паспорта); 

- банківські реквізити для перерахування стипендій.  

5.6. Після призначення стипендії кандидат на її отримання зобов’язаний в 

місячний термін надати відповідні банківські реквізити.  

 
6. Позбавлення стипендії 

Виплата стипендії може бути припинена рішенням комісії селищної ради 

за поданням відділу освіти Олександрівської селищної ради за порушення 

стипендіатом навчальної дисципліни або в разі відрахування його з навчального 

закладу. 

 

7. Очікувані результати 
Виплата стипендій сприятиме підтримці і стимулюванню діяльності 

педагогічних працівників та обдарованих дітей, спрямованої на досягнення 

найвищих результатів, підвищення іміджу Олександрівської селищної 

територіальної громади. 

 
_________________________________________________ 
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                ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Олександрівської  

селищної ради 

від __ ______ 2022 року № 

 
СКЛАД 

комісії з відбору претендентів на призначення стипендій для обдарованих 
дітей - переможців ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, 
рейтингових міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів учнівської 
творчості, учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які за 
результатами складання отримали 190-200 балів та педагогічних 
працівників, які їх підготували 

 

  

     

Голова комісії: 
 

Безпечний Олександр Іванович Олександрівський селищний голова 

 
Заступник голови комісії: 

 

Скляренко Василь Іванович  заступник Олександрівського                        

селищного голови з питань діяльності                                            

виконавчих органів       

 

Секретар комісії: 
 

Левченко Людмила Віталіївна директор комунального унітарного 

підприємства «Олександрівський 

центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

 
Члени комісії: 

 
Тимко Сергій Миколайович начальник відділу освіти 

Олександрівської селищної ради 

Бірець Сергій Миколайович директор комунального закладу 

«Михайлівський ліцей» 
Ващенко Іван Васильович головний спеціаліст  відділу освіти 

Олександрівської селищної ради 
Волкова Людмила Олександрівна голова райкому профспілки 

працівників освіти 
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Зінченко Олександр Володимирович директор комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №2» 
Ковтун Людмила Володимирівна голова постійної комісії 

Олександрівської селищної ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та соціального 

захисту населення 

Литвин Людмила Іванівна директор комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1» 
Нестройна Любов Петрівна директор комунального закладу 

«Красносілківський ліцей» 
Скрипник Жанна Володимирівна директор КЗПО «Олександрівський  

центр дитячої та юнацької творчості» 
Нелень Андрій Ігорович директор комунального закладу 

«Красносільський ліцей» 
Шията Валентина Іванівна начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


