
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23 сесія Сагунівської сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ
22.12.2021 № 23-46/VIII

Про Програму «Обдаровані діти» 
на 2022 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку 
учнівської молоді, підтримки обдарованих та талановитих дітей, Сагунівська 
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1 .Затвердити програму «Обдаровані діти» на 2022 рік (далі - Програма), 

що додається;
2. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за кошти бюджету 

Сагунівської сільської територіальної громади та з інших джерел фінансування, 
не заборонених законодавством України;

3. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради забезпечити 
виконання даної Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з 
питань правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики місцевого 
самоврядування, культури молоді та спорту Джулая О.В., голову постійної 
комісії з питань економічного розвитку об’єднаної громади, комунальної 
власності та державної регуляторної політики, з питань освіти, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства Прищепу Л.В.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 
Затверджено 

рішенням Сагунівської 
сільської ради 

№23-46/VIII від 22.12.2021

Програма «Обдаровані діти» на 2022 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Назва програми «Програма «Обдаровані діти» на 2022 рік»

2 Нормативно-правова
база

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про освіту», Закон 

України «Про загальну середню освіту», Закон 
України «Про культуру», Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт»

3 Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Сагунівської сільської 
ради

4 Розробники Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 
туризму, молоді, спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету Сагунівської 

сільської ради

5 Відповідальний
виконавець

Виконавчий комітет Сагунівської сільської 
ради

6 Термін реалізації Протягом 2022 року

7 Фінансування програми Кошти бюджету Сагунівської сільської 
територіальної громади

І. Проблеми, на розв ’язання яких спрямована Програма, та 
обґрунтування необхідності їх розв ’язання

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність 
обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації - запорука 
найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської 
цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка 
фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти XXI століття великого 
значення набуває робота з обдарованими дітьми. Програма роботи з 
обдарованою молоддю розроблена з метою створення сприятливих умов для 
розвитку творчого потенціалу дітей, пошуку, підтримки й стимулювання 
інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.

Для подальшої реалізації державної політики у сферах освіти, культури та 
спорту, створення сприятливих умов для розвитку дитини та набуття нею 
навичок і знань, у яких найбільше виявляються природні здібності в певних 
галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також залучення 
педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою 
молоддю розроблена дана програма.



Програма складена відповідно Національної програми «Діти України», 
Указу Президента України № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи 
виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді».

II. Мета Програми
Мета програми полягає в:

• розвитку інтелектуальних, творчих здібностей дітей;
• створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня;
• забезпечення вчасної діагностики обдарованих учнів, визначення 

особливостей їх обдарованості;
• покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової 

загальної та середньої освіти;
• підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, 

чемпіонатів, фестивалів, науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН;

• створення умов для ранньої профілізації учнів.

III. Основні завдання Програми
Завдання Програми:
1. Виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей.
2. Визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, 

впровадження інноваційних методів роботи.
3. Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.
4.Забезпечення скоординованої діяльності закладів освіти, культури, 

установ і громадських організацій для розвитку обдарованої молоді.
5.Забезпечити заохочення (нагородження) учнів та вихованців за 

отримання призових місць:
• в змаганнях, олімпіадах, конкурсах, турнірах, чемпіонатах 

територіального, районного, обласного та всеукраїнського рівнів в 
галузі освіти;

• в змаганнях, конкурсах, турнірах, чемпіонатах, фестивалях 
обласного та всеукраїнського рівнів в галузі культури і спорту.

IV. Учасники Програми
Виконавчий комітет Сагунівської сільської ради, відділ освіти, охорони 

здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту, соціального захисту населення 
Сагунівської сільської ради, працівники закладів освіти і культури, інструктори 
по спорту, батьки, обдаровані учні та вихованці.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету Сагунівської сільської територіальної 
громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.



VI. Очікувані результати виконання Програми
1. Створення системи моніторингу результатів роботи з обдарованими 

дітьми.
2. Створення системи заохочення обдарованій молоді до науково- 

дослідницької, творчої спортивної та інших видів діяльності, стимулювання 
роботи педагогічних працівників з обдарованими дітьми.

3. Виховання особистості дитини, інтелектуальний, духовний, морально- 
естетичний, фізичний розвиток дітей.

4.3береження традицій і досвіду.
5.Покращення рівня навчальних досягнень, результативності роботи з 

обдарованими дітьми

VII. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики місцевого 
самоврядування, культури молоді та спорту Джулая О.В., голову постійної 
комісії з питань економічного розвитку об’єднаної громади, комунальної 
власності та державної регуляторної політики, з питань освіти, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства Прищепу Л.В.

ЗАХОДИ
щодо виконання Програми «Обдаровані діти» на 2022 рік

Секретар сільської ради

№ 
з/п Зміст заходів Термін 

виконання
Джерела

фінансування

1

Проведення щорічних олімпіад, 
конкурсів, турнірів, 
чемпіонатів, науково- 
дослідницьких робіт учнів- 
членів МАН та ін.

Протягом року Кошти місцевого 
бюджету

2

Призначення одноразових 
премій переможцям змагань, 
олімпіад, конкурсів, турнірів, 
чемпіонатів територіального, 
районного, обласного та 
всеукраїнського рівнів в галузі 
освіти; змагань, конкурсів, 
турнірів, чемпіонатів, 
фестивалів обласного та 
всеукраїнського рівнів в галузі 
культури і спорту.

Протягом року Кошти місцевого 
бюджету

3
Організація підвезення дітей на 
конкурси, турніри, олімпіади, 
змагання тощо.

Протягом року Кошти місцевого 
бюджету

Руслан ХАБЛО



Додаток до Програми

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та виплати одноразових премій 

обдарованим дітям

1. Порядок призначення одноразових премій обдарованим дітям
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту, 

соціального захисту населення виконавчого комітету Сагунівської сільської ради 
надає списки претендентів на виплату одноразових премій на підставі 
нагороджувальних документів, розпорядчих документів за результатами 
проведення конкурсів, олімпіад тощо.

Премії в галузі освіти:
Переможці II етапу олімпіад, конкурсів, турнірів, чемпіонатів отримують 

одноразові премії в розмірі:
місце сума виплат (грн.)

І 300
II 200
III 100

Переможці III етапу олімпіад, конкурсів, турнірів, чемпіонатів отримують 
одноразові премії в розмірі:

місце сума виплат (грн.)
І 600
II 500
III 400

Переможці IV етапу олімпіад, конкурсів, турнірів, чемпіонатів отримують 
одноразові премії в розмірі:

місце сума виплат (грн.)
І 900
II 800
III 700

Переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України отримують одноразові премії 

в розмірі:
місце сума виплат (грн.)

І 300
II 200
III 100

Переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України отримують 

одноразові премії в розмірі:
місце сума виплат (грн.)

І 600
II 500
III 400



Переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України отримують 

одноразові премії в розмірі:
місце сума виплат (грн.)

І 900
II 800
III 700

і

Переможці обласних змагань, конкурсів, турнірів, чемпіонатів, фестивалів 
отримують одноразові премії в розмірі:

місце сума виплат (грн.)
І 600
II 500
III 400

Переможці Всеукраїнських змагань, конкурсів, турнірів, чемпіонатів,
фестивалів отримують одноразові премії в розмірі:

місце сума виплат (грн.)
І 900
II 800
III . 700___________ ----------------------------------

Секретар сільської ради Руслан ХАБЛО


