
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 лютого 2020 року                             м. Біла Церква                                    № 39 Р 

 

Про присудження Білоцерківської міської премії 

імені Віктора Міняйла 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», абзацу 6 частини 1 статті 53, абзацу 9 частини 1 статті 54, 

частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту», Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 

2011 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за 

№1318/20056, Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24 березня 2014 року № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11 квітня 2014 року за № 407/25184, на виконання Положення про Білоцерківську 

міську премію імені Віктора Міняйла, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради 

від 23 січня 2020 року № 4892-89-VІІ, Програми розвитку системи освіти м. Білої Церкви на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2016 року  

№ 30-05-VІI (зі змінами), витягу з наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2019 року «Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019/2020 навчальному 

році», протоколу № 4 від 14 грудня 2019 року засідання журі І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України «Відділення: 

Мовознавство. Секція: Українська мова», «Відділення: Літературознавства, фольклористики 

та мистецтвознавства. Секція: Українська література»,  «Відділення: Літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства. Секція: Літературна творчість», листа-клопотання 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 11.02.2020 року № 145 та з метою 

вшанування пам’яті видатного білоцерківця Віктора Олександровича Міняйла, зобов’язую:  

 

1. Присудити у 2020 році Білоцерківську міську премію імені Віктора Міняйла в 

розмірі по 3 000 (три тисячі) грн. переможцям (І місце) І етапу (міського) Всеукраїнського 

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

Кугенку Миколі Володимировичу, учневі 11 класу Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання «Ліцей-МАН» Білоцерківської міської ради Київської області, – у 

секції Українська мова»; 

Ул’яйцевій Юлії Валеріївні, учениці 11 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської області, – у секції 

«Українська література»; 

Кретюк Катерині Олександрівні, учениці 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської області, – у секції 

«Літературна творчість». 
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2. Присудити у 2020 році Білоцерківську міську премію імені Віктора Міняйла в 

розмірі по 2 000 (дві тисячі) грн. педагогічним працівникам-науковим керівникам 

переможців (І місце) І етапу (міського) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секціях «Українська мова», 

«Українська література», «Літературна творчість»: 

Терехову Володимиру Франковичу – учителеві  української мови і літератури 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-МАН» Білоцерківської міської 

ради Київської області; 

Братаненко Ользі Леонідівні – учителеві  української мови і літератури 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

Київської області; 

Качці Ганні Григорівні – учителеві  української мови і літератури Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської області. 

3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради в березні 2020 

року провести фінансування управління освіти і науки Білоцерківської міської ради в розмірі 

15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень за рахунок загальних асигнувань на освіту. 

4. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради забезпечити вручення 

премії під час міських заходів з нагоди відзначення дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


