
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        XV ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 327/15-2019 

від 22 квітня 2019 року                                                         м. Заставна 

 

Про затвердження  Програми  

роботи з обдарованою учнівською  

молоддю в закладах освіти Заставнівської 

 міської  ради на 2019 – 2023 роки 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26, статтею  32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Указом Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», враховуючи  висновки  

постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики та з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді,  фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення та міжнародних відносин, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити  Програму роботи з обдарованою учнівською молоддю в закладах 

освіти Заставнівської міської ради на 2019 – 2023 роки (далі Програма), що додається. 

2.  Визначити джерелами фінансування Програми кошти міського бюджету. 

3.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради проводити 

фінансування заходів на виконання даної Програми в межах коштів, передбачених 

бюджетом на відповідний рік. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики та з питань  освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді,  фізкультури і спорту, соціального захисту населення та 

міжнародних відносин. 

              

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Рішення XV позачергової сесії 

Заставнівської міської ради VII скликання                      

                                                                                  22 квітня 2019 року   

№ 327/15-2019 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ  

 

З ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

 

 В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

 

ЗАСТАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

НА 2019 - 2023 РОКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Заставна  

2019 рік 



1. Загальна характеристика  Програми роботи з обдарованою учнівською 

молоддю в закладах освіти Заставнівської міської ради на 2019 -2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Заставнівської  міської ради 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

органу влади про розроблення 

Програми 

Указ Президента України від 

30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи 

щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні», закони 

України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» 

3. Розробник Програми відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Заставнівської міської ради 

4. Відповідальний виконавець Програми відділ освіти, культури , молоді та 

спорту Заставнівської міської ради 

5. Учасники Програми Заставнівська міська  рада, відділ  

освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради, Інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області   

6. Термін реалізації Програми 2019-2023 роки 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

 250 тис. грн.                

8.1 - з них коштів  міського  бюджету                                              

250 тис. грн. 

 

9. Основні джерела фінансування 

Програми 

    бюджет міської ради 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована   Програма 

 

Ця Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального 

потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої 

молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої 

молоді та її постійного духовного самовдосконалення. 

 (У 2018-2019 навчальному році кількість учасників районних учнівських 

олімпіад з базових дисциплін із навчальних закладів, підпорядкованих міській раді  

склала  137 учнів, з них переможців – 69 учнів). В заходах позашкільних навчальних 

закладів взяли участь 120 учнів.  

3. Мета  Програми 

 

Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та 

демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки 

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

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 



терміни  виконання Програми 

 

На місцевому рівні Програма виконується шляхом прийняття цієї Програми, 

яка передбачає: 

-   створення при міській раді банку даних про обдаровану молодь; 

-  збільшення кількості класів  з поглибленим та профільним вивченням 

окремих предметів; 

-  випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та 

виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки; 

- забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення 

самобутніх професійних якостей; 

- активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності в гуртках, Буковинській Малій академії наук 

тощо; 

- популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду 

роботи з нею; 

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її 

наставників. 

Термін виконання Програми розрахований на п′ять років. 

 

5. Завдання Програми  та результативні показники 

 

- удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-

методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; 

- визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження 

інноваційних методів роботи; 

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників; 

- забезпечення скоординованої діяльності  місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських 

організацій з розвитку обдарованої молоді. 

 

6. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді;  

- консолідувати зусилля органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, 

установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю; 

- удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і виховання 

обдарованої молоді; 

- підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у 

визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання 

обдарованої молоді; 

- розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з нею. 

 

 

7. Система управління та контролю за виконанням  Програми 

 



Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  

забезпечує реалізацію Програми в повному обсязі у визначені терміни, подає 

відповідну інформацію Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації щорічно до 10 листопада   і постійній комісії  міської ради з 

питань освіти, культури, молоді  і спорту щорічно до 10 грудня впродовж дії 

Програми. 

 

8. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяги  

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2019 2020 2021 2022 2023 Всього витрат 

на виконання 

Програми 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів 

всього, в тому 

числі: 

40000 

 

45000 

 

50000 

 

55000 

 

60000 

 

250000 

 

Міський  

бюджет 

40000 

 

45000 

 

50000 

 

55000 

 

60000 

 

250000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про преміювання обдарованої учнівської молоді  

Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної громади 



 

1. Щорічні грошові премії Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної 

громади (далі Заставнівської міської ради) призначаються учням закладів 

загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів, які стали 

переможцями та призерами предметних олімпіад, інтелектуальних, 

мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Буковинської малої академії наук 

(БМАН), спортивних змагань, тощо обласного та Всеукраїнського рівнів. 

2. Призначення щорічних грошових премій громади здійснюється за номінаціями: 

- «Переможці Всеукраїнських предметних олімпіад» 

- «Переможці мистецьких та творчих конкурсів» 

- «Переможці конкурсів Малої академії наук» 

- «Переможці спортивних змагань» 

- «Переможці інтелектуальних конкурсів», а саме: 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка  

- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

- Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

- Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» 

- Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра «Сокіл» («Джура») 

- Міжнародний конкурс з українознавства 

- Конкурс Web-дизайну 

- Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки 

3. Для визначення кандидатур учнів на призначення щорічних грошових премій 

Заставнівської міської ради затверджується склад комісії. 

4. Кандидатури учнів на призначення щорічних грошових премій визначаються 

комісією, затвердженою п.3 цього Положення за поданнями педагогічних рад 

навчально-виховних та позашкільних закладів за підсумками Всеукраїнських 

предметних олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, 

конкурсів Буковинської  малої академії наук, спортивних змагань, які 

проводились у поточному навчальному році. 

5. Рішення про номінації для преміювання, преміювання та розміри грошових 

премій для учнів приймається сесією Заставнівської міської ради за поданням 

комісії, визначеною в п.3. 

6. Для переможців і призерів ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

встановити премії за зайняті: 

1 місце – до 1000 грн. 

2 місце – до 700 грн. 

3 місце - до 500 грн. 

Для переможців і призерів ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

встановити премії за зайняті: 

1 місце – до 400 грн. 

2 місце – до 300 грн. 

3 місце – до 250 грн. 

Для переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів, спортивних змагань 

встановити премії за зайняті: 

1 місце - до 500 грн. 

2 місце – до 400 грн. 

3 місце – до 300 грн. 



Для команд, колективів-переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів, 

спортивних змагань встановити премії за зайняті: 

1 місце – до 600 грн. 

2 місце – до 500 грн. 

3 місце – до 400 грн. 

Для переможців і призерів обласних спортивних змагань, конкурсів встановити 

премії за зайняті: 

1 місце - до 200 грн. 

2 місце - до 150 грн. 

3 місце - до 100 грн. 

Для команд, колективів-переможців і призерів обласних спортивних змагань, 

конкурсів встановити премії за зайняті: 

1 місце – до 350 грн. 

2 місце – до 300 грн. 

3 місце – до 250 грн. 

 

7. Щорічна грошова премія виплачується обдарованим дітям під час проведення 

традиційного загальноміського свята до Міжнародного дня захисту дітей. 

 

 

 

 


