
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 _____  сесія    VI _  скликання  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 

_________________                      м. Ужгород 

 
Про Програму підтримки 
обдарованої учнівської молоді 
м.Ужгорода 

 
 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та з метою підтримки матеріального, соціального та 
психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої 
учнівської молоді, належної оцінки її вагомих результатів у навчанні, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму підтримки обдарованої учнівської молоді 
м.Ужгорода» (далі – Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Ужгородської міської ради забезпечити 
фінансування Програми в межах коштів, передбачених  бюджетом міста. 

3. Управлінню освіти Ужгородської міської ради щороку під час 
формування бюджету передбачати кошти на відповідний рік для реалізації 
Програми в межах асигнувань, передбачених по галузі «Освіта» із загального 
фонду. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення V сесії 
Ужгородської міської ради V скликання від 8 липня 2010 року № 1485 «Про 
Програму підтримки обдарованої учнівської молоді м.Ужгорода» та рішення 
ХХVІІ сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 27 серпня 2015 року № 
1773 «Про доповнення до Програми підтримки обдарованої учнівської 
молоді м.Ужгорода». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 

 

Міський голова           В.Погорелов 



Додаток  
до рішення _________сесії 
Ужгородської міської ради 

VІ скликання 
______________ №______ 

Паспорт програми 

 
1. 

 
Ініціатор  розроблення  
програми 
 

 
Управління освіти, навчальні заклади 
 

 
2. 

 
Розробник  програми 
 

 
Управління освіти  
 

 
3. 

 
Співрозробники програми 

 
Навчальні заклади 
 

 
4. 

 
Відповідальний  
виконавець  програми 
 

 
Управління освіти  
 

 
5. 

 
Учасники  програми 

 
Управління освіти , навчальні заклади  
 

 
6. 

 
Термін  реалізації  програми

 
Не обмежений   
 

 
7.  

 
Етапи виконання програми 

 
- 
 

 
8. 

 
Перелік  бюджетів, які  
беруть  участь  у  виконанні  
програми ( для  
комплексних  програм) 

 
Міський   бюджет 
 
 
 
 

 
9. 

 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми на один 
рік, всього, у тому числі: 

  
100 тис. грн. 

9.1. коштів обласного бюджету - 
9.2. коштів міського бюджету 100 тис. грн. 
9.3. коштів інших джерел - 



Програма  
підтримки обдарованої учнівської молоді м.Ужгорода 

 
І. Загальна частина 

Програма розроблена з метою збереження і розвитку творчого 
потенціалу учнівської молоді, пошуку, підтримки і стимулювання 
інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, створення сприятливих 
умов самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. 

Програма передбачає виплату одноразової грошової винагороди учням-
переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук України та випускникам навчальних закладів, які отримали за 
підсумками ЗНО сертифікати з результатом 200 балів. Розмір виплати 
встановлюється на рівні середньомісячної заробітної плати по Україні, 
встановленої державним органом статистики за квартал, що передує 
кварталу, в якому здійснюється виплата. 

 

ІІ. Мета та завдання Програми 
 Мета  Програми  полягає у забезпеченні підтримки обдарованої 

учнівської молоді міста шляхом створення умов для її творчого, 
інтелектуального, духовного розвитку; спрямована на втілення в життя 
української національної ідеї. 
 Завданням Програми є піднесення статусу та створення іміджу 
успішності обдарованої молоді у шкільних колективах, заохочення їх до 
розвитку природних нахилів і здібностей, творчого мислення та 
самовдосконалення; створення системи пошуку, підтримки, матеріального, 
соціального та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей та молоді. 

 
ІІІ. Очікувані  результати, ефективність  Програми 

   Виконання  Програми  дасть  змогу : 
      -  сформувати систему  виявлення  і  відбору  обдарованої молоді та  

надання  їй соціально – педагогічної  підтримки; 
-   консолідувати  зусилля  місцевих  органів  виконавчої  влади , 

органів місцевого самоврядування , навчальних  закладів , установ  та 
організацій  у роботі  з  обдарованою молоддю; 

 -  розробити  дієвий  механізм  стимулювання  обдарованої  молоді. 



 

ІV. Фінансування Програми 
Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти 

Ужгородської міської ради. 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених 
в місцевому бюджеті. 
 Фінансова складова Програми може бути скоригована шляхом 
внесення змін до Програми. 

 
V. Організація та контроль за виконанням Програми 

 Організація виконання Програми здійснюється управлінням освіти.  
Управління освіти забезпечує її пропаганду, висвітлення у засобах 

масової інформації та власному веб-сайті.  
Контроль за виконанням Програми здійснюється фінансовим 

управлінням. 
 
 

 
Міський голова                                                                 В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


