
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №526

Про затвердження  Положення про щорічну премію Мукачівської міської 
ради «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» для нагородження 
кращих педагогічних працівників Мукачівської міської  територіальної 
громади (нова редакція)

З метою� піднесення ролі та авторитету педагога у суспільстві, 
утвердження його високого соціального статусу, заохочення до творчої праці, 
демократичного визначення переможців, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань гуманітарної політики (протокол №1 від  29.09.2021 р.),  
керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Мукачівська міська рада вирішила:

1. Затвердити  Положення про щорічну премію Мукачівської міської ради 
«За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» для нагородження кращих 
педагогічних працівників Мукачівської міської територіальної громади (нова 
редакція) (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Мукачівської міської 
ради 83 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 24 вересня 2020 
року № 2023 «Про затвердження Положення про  щорічну премію 
Мукачівської міської ради «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» для 
нагородження кращих педагогічних працівників Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради Кришінець-
Андялошій К. та постійну депутатську комісію з питань   гуманітарної 
політики.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА



Затверджено            
рішення 15 сесії 
Мукачівської міської ради
8- го   скликання
30.09.2021 р. №526

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну премію Мукачівської міської ради 
«За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» 

для нагородження кращих педагогічних працівників
Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція)

 

 І.Загальні положення

1.1.   Це Положення розроблене з урахуванням чинного законодавства України 
та з метою піднесення ролі та авторитету педагога у суспільстві, заохочення 
педагогічних працівників до творчої, результативної праці.
1.2. Преміювання педагогічних працівників здійснюється з метою 
зацікавленості постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, сприяти розвитку здібностей учнів.
1.3. Преміювання педагогічних працівників закладів освіти є засобом 
стимулювання творчо працюючих працівників щодо подальшого розвитку 
освітньої системи Мукачівської міської територіальної громади.

ІІ. Умови та порядок призначення премій

 
2.1. Дане Положення визначає порядок надання щорічної премії Мукачівської 
міської ради «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» для нагородження 
кращих педагогічних працівників Мукачівської міської  територіальної 
громади (далі Премія).

Право на отримання Премії мають педагогічні працівники закладів 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти:

вчителі, учні яких посіли призові місця у IV і ІІІ етапах Всеукраїнських  
учнівських олімпіад з навчальних предметів;

вчителі, учні яких посіли призові місця в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського 
конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії 
наук України;

вчителі, керівники гуртків і тренери, вихованці яких посіли призові місця 
в обласних і Всеукраїнських етапах конкурсів і змагань, які проводяться за 
сприяння Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту 
України;

всі педагогічні працівники, які розробляли підручники, навчально- 
методичні посібники, засоби навчання, рекомендації, авторські навчальні 



програми для спецкурсів, факультативів тощо; 
всі категорії педагогічних працівників за результативну організацію 

інноваційної педагогічної діяльності в закладах освіти; особливі успіхи у 
здійсненні навчання і виховання дітей, формування національних і 
загальнолюдських цінностей; створення умов для здобуття якісної освіти 
дітьми;

інші результати педагогічної діяльності, що впливають на розв'язання 
проблем навчання і виховання підростаючого покоління.
2.2. Щорічно присуджується 10 Премій у номінаціях:

дошкільна освіта /2/
загальна середня освіта /7/
позашкільна освіта /1/.

2.3. Розмір премій визначається в залежності від бюджету.
2.4. Висунення кандидатур на відзначення Премію проводиться управлінням 
освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, ММКУ «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Мукачівської міської ради, 
трудовими колективами закладів освіти за місцем роботи особи, яку 
представляють до нагородження, за підсумками навчального року із 
забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.
2.5. Кандидатури подаються управлінню освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради щороку до 10 вересня. До подання про 
нагородження Премією від закладу освіти додається  довідка, в якій 
визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення 
клопотання про нагородження.
2.6. Особа, яку нагороджено Премією, може бути представлена до наступного 
нагородження не раніше ніж через три роки.  
2.7. Рішення про затвердження кандидатури на нагородження Премією 
приймає колегія управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради.
2.8. Вручення Премій проводиться щороку на урочистостях, присвячених  Дню 
працівників освіти.
2.9. Виплата Премій здійснюється управлінням освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради.

Секретар міської ради Я.ЧУБИРКО
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