


Додаток 1 

Затверджено 

                                                                                                         Рішення міської ради 

                                                                                                                           від _____________ 

                                                                                                                           № ___________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про Білоцерківську міську премію 

«За заслуги в галузі освіти» 

(нова редакція) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Білоцерківська міська премія «За заслуги в галузі освіти» (далі – Премія) 

заснована Білоцерківською міською радою з метою відзначення кращих педагогічних 

працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, що 

перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Білої Церкви; тренерів-

викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл; працівників структурних підрозділів 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та інклюзивно-ресурсних центрів; 

посадових осіб Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

1.2. Премія присуджується за видатні досягнення: 

у навчанні та вихованні підростаючого покоління, професійній та науковій 

підготовці учнівської молоді; 

в організації та вдосконаленні навчальної, виховної, науково-методичної та науково-

дослідної, профорієнтаційної роботи; 

у впровадженні в практику досягнень науки й передового педагогічного досвіду, 

сучасних інноваційних технологій навчання й виховання, які сприяють досягненню 

високих результатів; 

в управлінні закладами та установами освіти, сприянні їх розвитку, упровадженні 

нових управлінських технологій; 

у розвитку освітньої галузі міста, успіхи в професійній діяльності; 

у науковому і навчально-методичному забезпеченні закладів освіти. 

1.3. Щорічно присуджується 3 (три) Премії. Розмір кожної Премії становить                    

15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень. 

1.4. Премія присуджується у трьох номінаціях: «Педагогічний працівник закладу», 

«Керівник закладу», «Педагогічний працівник дошкілля». 

1.5. Присудження Премії проводиться напередодні відзначення професійного свята – 

Дня працівників освіти. 

 

2. Порядок висунення претендентів на здобуття Премії 

 

2.1. Кандидатами на присудження Премії можуть бути особи, що є основними 

педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Білої Церкви 

(далі – заклади освіти); тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл; працівники 

структурних підрозділів Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та 

інклюзивно-ресурсних центрів; посадові особи Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради.  

2.2. Висування кандидатів на здобуття Премії здійснюється за номінаціями, 

зазначеними в п. 1.4. цього Положення. 

Премія в номінації «Педагогічний працівник закладу» присуджується педагогічним 

працівникам закладів загальної середньої, позашкільної освіти, що перебувають у 



комунальній власності територіальної громади м. Білої Церкви; тренерам-викладачам 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл; працівникам структурних підрозділів Управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради та інклюзивно-ресурсних центрів. 

Премія в номінації «Керівник закладу» присуджується керівникам закладів загальної 

середньої, позашкільної освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної 

громади м. Білої Церкви; керівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл; керівникам 

структурних підрозділів Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;  

керівникам інклюзивно-ресурсних центрів; посадовим особам Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради.  

Премія в номінації «Педагогічний працівник дошкілля» присуджується педагогічним 

працівникам та керівникам закладів дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Білої Церкви. 

2.3. Висунення кандидатів на здобуття Премії здійснюється за місцем їх основної 

роботи за результатами попереднього аналізу досягнень й особистого внеску 

претендентів, що висуваються: 

 у закладах освіти за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом 

керівника,   

 у дитячо-юнацьких спортивних школах, структурних підрозділах Управління 

освіти і науки, інклюзивно-ресурсних центрах та безпосередньо в Управлінні освіти і 

науки Білоцерківської міської ради за рішенням (наказом) керівника. 

Висунення кандидатів на здобуття Премії повинно проходити в обстановці високої 

вимогливості до оцінки досягнень і значимості особистого внеску кожного претендента. 

2.4. Не можуть бути кандидатами на здобуття Премії особи, яким цю Премію вже 

було присуджено в попередні роки. 

2.5. Не допускається висунення кандидатів на здобуття Премії, котрі вчинили 

порушення трудової дисципліни, окрім випадків, коли на момент прийняття рішення про 

висунення таких осіб як кандидатів на здобуття Премії дисциплінарне стягнення з них 

було знято у встановленому чинним законодавством України порядку. 

2.6. Листи-клопотання про висунення кандидатів на здобуття Премії подаються до 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради до 10 вересня щороку. 

2.7. У листі-клопотанні зазначається така інформація: дата і номер наказу керівника, 

який висунув кандидата на здобуття Премії; прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

місце проживання, місце роботи, посада, загальний стаж та стаж роботи на займаній 

посаді. 

2.8. Разом із листом-клопотанням подається характеристика кандидата за підписом 

керівника, у якій детально описуються заслуги в галузі освіти, що стали підставою для 

порушення клопотання про присудження Премії, з відповідними завіреними копіями 

документів, що підтверджують заслуги, та копія наказу керівника, яким висунуто 

претендента на здобуття Премії (далі – Документи). 

2.9. Документи, подані із порушенням строку, встановленого пунктом 2.6. цього 

Положення, не приймаються до розгляду. 

 

3. Порядок присудження Премії 

 

3.1. Комісія з розгляду питань щодо присудження Білоцерківської міської премії «За 

заслуги в галузі освіти» (далі – Комісія) розглядає подані матеріали протягом 10 (десяти) 

робочих днів. 

3.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає подані Документи, 

проводить відбір кандидатів на здобуття Премії, організовує вручення Премії в урочистій 

обстановці. 

3.3. Комісія діє в кількості 11 (одинадцяти) осіб. 

Комісія утворюється у складі: голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря 



Комісії та членів Комісії.  

Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. 

3.4. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводить голова Комісії, а в 

разі його відсутності – заступник голови. Засідання Комісії вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу. 

Член комісії має право голосувати за одного кандидата в кожній номінації. 

Якщо кандидат на здобуття премії міського голови в галузі освіти є членом Комісії, 

тоді він не бере участі в голосуванні в номінації, у якій він представлений. 

Рішення Комісії про присудження Премії приймається таємним голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Протягом 3 (трьох) 

робочих днів з моменту прийняття рішення Комісія передає протокольно оформлене 

рішення згідно з додатком 2, відповідно до якого міський голова приймає розпорядження 

про присудження Премії, яке є підставою для виплати Премії.  

3.5. Розпорядження міського голови про присудження премії оприлюднюється в 

установленому чинним законодавством України порядку. 

3.6. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання «Лауреат Білоцерківської 

міської премії «За заслуги в галузі освіти», про що засвідчується в дипломі згідно з 

додатком 3.  

3.7. Премія та диплом  вручаються лауреату міським головою або уповноваженою 

ним особою в урочистій обстановці в присутності членів Комісії та педагогічної 

громадськості міста. 

 

4. Фінансування Премії 

 

4.1. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок 

загальних асигнувань на освіту. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                             В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Затверджено 

                                                                                                                  Рішення міської ради 

                                                                                                                           від _____________ 

                                                                                                                           № ____________ 

Протокол № ___ 

засідання комісії з розгляду питань про присудження  

Білоцерківської міської премії «За заслуги в галузі освіти»  

від «___» ______20__ р. 

Присутні: _____________________________ 

Відсутні: ______________________________ 

 

Порядок денний 

1. Про вимоги Положення про Білоцерківську міську премію «За заслуги в галузі освіти». 

2. Розгляд поданих закладами освіти листів-клопотань та характеристик на кандидатів. 

3. Таємне голосування та підрахунок голосів. 

4. Визначення переможців. 

5. Винесення рішення. 

 1. Слухали:______________________________________________________________ 

Виступили: ___________________________________________________________________ 

 

 2.Слухали: ______________________________________________________________ 

Виступили: ___________________________________________________________________ 

  

 3.Слухали:  ______________________________________________________________ 

 Голоси розподілились так: 

І номінація        _____________           _____ голосів 
                                              (ПІП кандидата) 

ІІ номінація        _____________           _____ голосів 
                                              (ПІП кандидата) 

ІІІ номінація       _____________           _____ голосів 
                                              (ПІП кандидата) 

4. Слухали:  ______________, оголошення переможців: 
 

І. Номінація „Педагогічний працівник закладу” - ___________________________________ 
                                                     (ПІП переможця) 

ІІ. Номінація „Керівник закладу”- ________________________________________________ 
          (ПІП переможця) 

ІІІ. Номінація  „Педагогічний працівник дошкілля „ - _______________________________ 

          (ПІП переможця) 

5. Вирішили:  

1) секретарю комісії підготувати проект розпорядження щодо присудження 

премії вищезазначеним особам до «__» ______ 20__ р. 

2)   секретарю комісії підготувати дипломи лауреатів Премії до «__» ____ 20_ р. 

3) Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради організувати 

вручення нагород до Дня працівників освіти в урочистій обстановці та в присутності 

членів комісії  «__» ______ 20__ р. 

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ                                                               ____________________ 

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ       ____________________ 

 

Секретар міської ради                                                                        В. Кошель 



 Додаток 3 

Затверджено 

                                                                                                                  Рішення міської ради 

                                                                                                                           від _____________ 

                                                                                                                           № ____________ 

                              

 

 

Опис диплома 

лауреата Білоцерківської міської премії 

«За заслуги в галузі освіти» 

 

 
Диплом лауреата Білоцерківської міської премії «За заслуги в галузі освіти» 

надрукований на папері формату А4 (210х297мм), щільністю 240 г/м2. 

Друк – повнокольоровий, на білому аркуші паперу в рамці у верхній частині 

розміщено кольорове зображення герба міста Білої Церкви, нижче розташований напис:  

 

 Диплом № ____   

 

 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         
 (прізвище, ім'я, по батькові ) 

є лауреатом Білоцерківської міської премії «За заслуги в галузі освіти»  

 

  

 

 

Міський голова        _____________ 

 

Голова комісії з розгляду питань щодо присудження  

Білоцерківської міської премії «За заслуги в галузі освіти»  _____________ 

 

 

  "____"  __________  20__  року". 

 

 

Під словом "Диплом" друкується прізвище, ім'я, по батькові особи, яка 

відзначається премією. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        В. Кошель 
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