
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Дмитрівської 
сільської ради 

27 серпня 2021 року № 703

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання обдарованих дітей та 

молоді Дмитрівської сільської територіальної 
громади

1. Щорічні грошові премії Дмитрівської сільської територіальної громади 

призначаються учням та вихованцям закладів освіти Дмитрівської 
сільської ради, які стали переможцями та призерами предметних олімпіад, 
інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої 
академії наук (МАН), спортивних змагань, фестивалів тощо районного, 
обласного,  Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.
2. Призначення щорічних грошових премій громади здійснюється за 

номінаціями:
1) «Переможці і призери ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських предметних 

олімпіад»;
2) «Переможці і призери Міжнародних наукових, творчих конкурсів, 

фестивалів, спортивних змагань»; 
3)  «Команди, колективи-переможці і призери Міжнародних 

конкурсів, фестивалів, спортивних змагань»; 
4) «Переможці і призери Всеукраїнських наукових, творчих 

конкурсів, фестивалів, спортивних змагань»; 
5) «Команди, колективи-переможці і призери 

Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, спортивних 

змагань»; 
6) «Переможці і призери обласних та регіональних спортивних 

змагань, конкурсів та фестивалів»;
7) «Команди, колективи-переможці і призери обласних та 

регіональних спортивних змагань, конкурсів, фестивалів»;
8) «Переможці і призери районних спортивних змагань, 

конкурсів та фестивалів»;
9) «Команди, колективи-переможці і призери районних 

спортивних змагань, конкурсів, фестивалів».
3. Кандидатури учнів та вихованців на призначення щорічних грошових 

премій визначають педагогічні ради закладів освіти Дмитрівської 
сільської ради.  
4. Рішення про номінації для преміювання, преміювання та розміри 

грошових премій для учнів приймається сесією Дмитрівської сільської 
ради. 

5. Для переможців і призерів IV етапу Всеукраїнських предметних 



олімпіад встановити премії за зайняті:
   1 місце - 1000 грн.
   2 місце - 700 грн.
   3 місце - 500 грн.

Для переможців і призерів ІІІ етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад встановити премії за зайняті :
   1 місце - 400 грн.
   2 місце - 300 грн.
   3 місце - 250 грн.

Для переможців і призерів Міжнародних наукових, творчих 

конкурсів, фестивалів, спортивних змагань встановити премії за 

зайняті :
1 місце - 1000 грн.
2 місце - 800 грн.
3 місце - 600 грн.

Для команд, колективів-переможців і призерів 

Міжнародних конкурсів, фестивалів, спортивних змагань 

встановити премії за зайняті:
1 місце - 1000 грн.
2 місце - 800 грн.
3 місце - 600 грн.

Для переможців і призерів Всеукраїнських наукових, творчих 

конкурсів, фестивалів, спортивних змагань встановити премії за 

зайняті :
1 місце - 500 грн.
2 місце - 450 грн.
3 місце - 300 грн.

Для команд, колективів-переможців і призерів 

Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, спортивних змагань 

встановити премії за зайняті:
1 місце - 600 грн.
2 місце - 500 грн.
3 місце - 400 грн.

Для переможців і призерів обласних та регіональних спортивних 

змагань, конкурсів та фестивалів встановити премії за зайняті:
1 місце - 200 грн.
2 місце - 150 грн.
3 місце - 100 грн.



Для команд, колективів-переможців і призерів обласних та 

регіональних спортивних змагань, конкурсів, фестивалів, 
встановити премії за зайняті:
1 місце - 350 грн.
2 місце - 300 грн.
3 місце - 250 грн.
Для переможців і призерів районних спортивних змагань, 
конкурсів та фестивалів встановити премії за зайняті:
1 місце - 150 грн.
2 місце - 130 грн.
3 місце - 100 грн.

Для команд, колективів-переможців і призерів районних 

спортивних змагань, конкурсів, фестивалів, встановити премії за 

зайняті:
1 місце - 250 грн.
2 місце - 200 грн.
3 місце - 150 грн.

6. Щорічна грошова премія виплачується обдарованим дітям та молоді (учням) 
під час проведення щорічного свята «Золотий олімп» або до Міжнародного дня 

захисту дітей.

___________________________


