
Більшівцівськаселищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 16 вересня 2022 року  № 185
смт. Більшівці

Про затвердження програми
«Обдарована дитина» на 2022-2023 роки

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді

Більшівцівської територіальної громади керуючись статтею 91 Бюджетного

кодексу України, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Більшівцівської селищної ради

вирішив:

1. Затвердити програму Більшівцівської територіальної громади

«Обдарована дитина» 2022-2023 роки. (Додається)

2. Фінансовому відділу Більшівцівської територіальної громади

передбачити кошти на реалізацію програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та

соціального захисту населення.

Селищний голова                                      Василь Саноцький



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Більшівцівської селищної ради № 185
від 16 вересня 2022 року

ПРОГРАМА «ОБДАРОВАНА ДИТИНА» НА 2022-2023РОКИ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення
Програми

Відділ освіти, культури, туризму,
молоді і спорту Більшівцівської
селищної ради

2. Назва розпорядчого
документа при
розробленні Програми

Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
загальну середню освіту»,
Бюджетний Кодекс України, Наказ
Міністерства фінансів України від
14.09.2010 N 1026

3. Розробник Програми Відділ освіти , культури ,туризму,
молоді і спорту Більшівцівської
селищної ради

4. Відповідальні виконавці
Програми

Виконавчий комітет Більшівцівської
селищної ради
Відділ бухгалтерського обліку
Більшівцівської селищної ради
Відділ  освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Більшівцівської
селищної ради
Фінансовий відділ Більшівцівської
селищної ради

5. Термін реалізації 2022-2023 рік



Програми

6. Перелік бюджетів, які
беруть участь у
виконанні Програми

Бюджет  селищної територіальної
громади

Інші джерела, не заборонені
законодавством

7. Орієнтований обсяг
фінансування
Програми: В межах фінансових можливостей

1. Загальні положення
Програма «Обдарована дитина» на 2022-2023 роки (далі Програма) розроблена
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».

Програма роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2022-
2023 роки «Обдарована дитина» (далі - Програма) спрямована на забезпечення
формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних
умов для виявлення обдарованої молоді міста та надання їй підтримки в
розвитку творчого потенціалу, самореалізації особистості в сучасному
суспільстві, постійного духовного самовдосконалення та стимулювання
учнівської молоді на досягнення високих результатів у навчанні, науково-
дослідницькій і творчій діяльності,  фізичній культурі та спорту

2. Мета та основні завдання Програми
Мета програми полягає у наданні системної підтримки талановитих дітей та
обдарованій молоді, формуванні системи виявлення, навчання, виховання
обдарованої молоді, створенні умов для самореалізації та розширенні їх
соціально-правових гарантій.

3. Основні завдання Програми:
- запровадження системи заохочення обдарованих і талановитих дітей

закладів  освіти Більшівцівської селищної ради;
- створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку обдарованих

дітей та молоді;



- оновлення змісту та форм роботи щодо створення особистісно орієнтованої
системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;

- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного
педагога, який працює з обдарованими дітьми та молоддю;

- забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та молоді,
створення системи їх морального та матеріального заохочення;

- стимулювати творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді,
підтримка обдарованих учнів-призерів та учасників мистецьких,
інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних
змагань обласних та Всеукраїнських рівнів;

- підвищення інтересу до участі учнівської молоді в шкільному
самоврядуванні та налагодження зв'язків з органами місцевого
самоврядування;

- забезпечення координації дій  закладів освіти Більшівцівської
територіальної громади, закладів культури  Більшівцівської територіальної
громади та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Більшівцівської селищної ради у створенні оптимальних умов для творчої
реалізації обдарованих дітей та молоді, їх професійної самовизначення.

4. Очікувані результати
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
- формування системи виявлення, соціально-педагогічної та матеріальної
підтримки обдарованої молоді;
- оновлення змісту та створення особистісно орієнтованої системи роботи з
обдарованими дітьми та молоддю;
- підвищення рівня професійної компетенції педагогів, що працюють із
обдарованими дітьми та молоддю;
- забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та молоді;
- підвищення інтелектуального рівня населення.

5. Порядок висування кандидатів на виплату грошової винагороди
Кандидатури учнів для виплати грошової нагороди подає керівник закладу
освіти Більшівцівської селищної ради або керівник закладу культури
Більшівцівської селищної ради шляхом направлення листа-клопотання до
селищної ради  та документів, які підтверджують досягнення кожного з
кандидатів.
До листа-клопотання на ім'я голови селищної ради про виплату грошової
винагороди  для обдарованих дітей  додаються такі документи:

- копія свідоцтва про народження (паспорта);
- копія ідентифікаційного коду;
- номер банківського рахунку.



6. Фінансування
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету

Більшівцівської селищної територіальної громади, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.



Заходи
до Програми «Обдарована дитина»

2022 - 2023 рік

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

1 Проведення нагородження учнів громади переможців
обласних етапів олімпіад з базових дисциплін, конкурсів,
МАН

2022-2023

2 Проведення нагородження учнів, які отримали 200 балів
за результатами ЗНО з одного з навчальних предметів у
поточному навчальному році

2022-2023

3 Забезпечення участі учнів у мистецьких та спортивних
конкурсах громади, області

2022-2023

4 Нагородження обдарованої молоді з числа учнів ЗЗСО
Більшівцівської ТГ в номінаціях:
- мистецтво;
- спорт;
- освіта

2022-2023

Керуючий справами (секретар) О.Костів
виконавчого комітету


