
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Шостa сесія  VІІІ скликання 

" 16 " червня  2021 року   смт Ємільчине № 476 

                                

Про затвердження Положення про 

Премію Ємільчинської селищної ради 

найкращим учасникам зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 

 

 

 

Відповідно до норм законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Постанови Верховної Ради України від 29.01.2021 № 1157-ІХ, з метою адресної 

підтримки найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, керуючись п. 22.1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Заснувати Премію для учнів закладів загальної середньої освіти Ємільчинської 

територіальної громади – найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – 

Премія) та затвердити Положення про Премію Ємільчинської селищної ради найкращим 

учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти (додаток). 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради забезпечити до 1 липня 

кожного року внесення на розгляд Ємільчинської селищної ради кандидатур на здобуття 

Премії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та  етики. 

 

 

 

       Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

«Про затвердження Положення про Премію Ємільчинської селищної ради найкращим 

учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії 

 

 

 

 

 

 



 ДОДАТОК  

Рішення   6 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIІI скликання 

 від 16.06.2021 № 476 

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Премію Ємільчинської селищної ради найкращим учасникам 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

           навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Премія Ємільчинської селищної ради найкращим учням закладів загальної середньої 

освіти  Ємільчинської територіальної громади (далі – Премія) призначається розпорядженням 

селищного голови за поданням відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

з метою матеріального стимулювання і заохочення учнівської молоді за високі успіхи у 

навчанні, підтримки розвитку їх інтересів, схильностей та обдаровувань. 

 

2. Порядок призначення Премії  

 

2.1. Премія призначається випускникам закладів загальної середньої освіти Ємільчинської 

територіальної громади, які у поточному навчальному році виконали сертифікаційні роботи 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, та  з трьох навчальних предметів отримали такі бали за шкалою 

100-200: 

від 190 до 194 балів – (1 000 грн.) 

від 195 до 197 балів – (1 500 грн.)  

від 197 до 198 балів – (2 000 грн. ) 

від 199 до 200 балів – (2500 грн.) 

       У тому числі учням, які отримали 200 балів хоча б з одного предмета, Премія 

призначається в сумі – 2 500 грн.  

2.2. Премія призначається розпорядженням селищного голови, яке є підставою для вручення 

Сертифіката про призначення Премії та здійснення виплати грошової винагороди. 

2.3. Виготовлення Сертифікатів про призначення Премії здійснює відділ освіти, молоді та 

спорту Ємільчинської селищної ради. 

3. Порядок висування кандидатів 

3.1. Кандидатури учнів, які отримали відповідну кількість балів за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання  з навчальних дисциплін, для призначення Премії подають заклади 

загальної середньої освіти, балансоутримувачем яких виступає відділу освіти,  молоді та 

спорту Ємільчинської селищної ради, шляхом подання листа-клопотання щодо призначення 

Премії. 

3.2. У листі-клопотанні обов’язково зазначається інформація про учня (ученицю): прізвище, 

ім’я та по батькові, навчальні дисципліни, з яких за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання отримано відповідну кількість балів. 



3.3. До листа-клопотання про призначення Премії додаються копії сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання або копії інформаційних карток до сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

3.4. Пропозиції щодо кандидатур на призначення Премії подаються відділу освіти, молоді та 

спорту Ємільчинської селищної ради протягом п’яти робочих днів з дня оголошення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання на офіційному вебсайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

     4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії  

4.1. Виплата Премії здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.  

4.2. Відзначення випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали відповідну 

кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюється шляхом 

вручення Сертифікатів про призначення Премії та виплати одноразової грошової винагороди 

(без врахування оподаткування). 

 

 

Заступник селищного голови                                                                           Ольга ОНИЩУК 

 


