УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 червня 2017 року

11 сесія 7 скликання

Про премію Бершадської районної ради «Таланти Бершадщини»
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та рекомендації постійних комісій районної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності
й правопорядку та взаємодії з органами місцевого самоврядування та освіти,
культури, роботи з молоддю та духовного відродження, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про премію Бершадської районної ради
«Таланти Бершадщини» (додається).
2. Затвердити Положення про комісію з питань присудження премії
Бершадської районної ради «Таланти Бершадщини» (додається).
3. Затвердити склад комісії з питань присудження премії «Таланти
Бершадщини» (додається).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,
зміцнення законності й правопорядку та взаємодії з органами місцевого
самоврядування (Царюк С.С.) та освіти, культури, роботи з молоддю та
духовного відродження (Мазуренко М.М.).

Голова районної ради

М.Бурлака

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 11 сесії районної ради 7
скликання від 30 червня 2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
Про премію Бершадської районної ради «Таланти Бершадщини»
1.
Премія Бершадської районної ради «Таланти Бершадщини» за
особливі досягнення дітей (далі - Премія) є найвищою в районі відзнакою для
підтримки обдарованих дітей, які проживають та навчаються на території
Бершадського району. Премія присуджується дітям, особливі досягнення
яких сприяють розвитку суспільно-культурного життя Бершадського району
та утвердженню його авторитету в області та державі.
Засновником премії є Бершадська районна рада.
2. Премія присуджується до Міжнародного дня захисту дітей особам
віком до 18 років за досягнення протягом календарного року, що передує її
присудженню. При цьому можуть також враховуватись досягнення
кандидата на присудження Премії за попередні роки.
Щороку присуджується 4 (чотири) Премії у розмірі 3 (трьох)
прожиткових мінімумів для працездатних осіб кожна.
Вчителю (тренеру, художньому керівнику) за підготовку переможця
Премії виплачується винагорода у розмірі 2 (двох) прожиткових мінімумів
для працездатних осіб та оголошується подяка.
Премія не присуджується повторно.
3. Премія присуджується за досягнення у попередньому році за такими
напрямами:
- номінація «Учень року»;
- номінація «Спортсмен року»;
номінація «Творча особистість року»;
- номінація «Молодий лідер».
На здобуття премії в номінації «Учень року» висуваються:
переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських
предметних олімпіад та учасники IV (всеукраїнського) етапу;
переможці II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України та учасники III (всеукраїнського) етапу;
На здобуття премії в номінації «Спортсмен року» висуваються:
- переможці та призери Всеукраїнських, міжнародних та обласних змагань.
Основний відбір здійснюється за принципом досягнення високих
результатів у спорті.
Також до уваги беруться:
 динаміка результатів протягом всього періоду відбору та
стабільність виступів на змаганнях;
 вміння створювати позитивний емоційний фон у команді,
пропагування здорового способу життя.

На здобуття премії в номінації «Творча особистість року»
висуваються кандидати, які відповідають таким вимогам:
здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на обласних,
всеукраїнських, міжнародних конкурсах та інших культурно-мистецьких
заходах;
вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості,
збереження та популяризації традицій та звичаїв декоративноужиткового мистецтва;
популяризація народної творчості, кращих зразків українського
фольклору;
сприяння розвитку української мови і культури.
На здобуття премії в номінації «Молодий лідер» висуваються:
лідери учнівського самоврядування, молодіжних клубів, об’єднань та
формувань, активні учасники громадського життя школи, міста, району,
області, які своєю діяльністю сприяють розвитку району, зміцнюють та
розвивають міжнародні зв’язки та зв’язки між регіонами України.
4.
З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на
присудження Премії утворюється Комісія з присудження Премії Бершадської
районної ради «Таланти Бершадщини» Положення про Комісію та її склад
затверджується районною радою.
Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у
разі потреби. Засідання Комісії проводить її голова або за дорученням голови
заступник.
Рішення Комісії про висунення кандидатів на присудження Премії
приймається таємним голосуванням більшістю голосів від складу Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Комісія розглядає відповідно до покладених на неї завдань подання
про присудження Премії, проводить конкурсний відбір кандидатів, приймає
рішення щодо кандидатур на присудження Премії і передає його на
затвердження голові районної ради.
5.
Нагородженим Премією присвоюється звання «Лауреат премії
«Таланти Бершадщини» і вручається Диплом лауреата. Зразок та опис
Диплома затверджуються Комісією. Їх керівникам (кураторам) вручається
Подяка, зразок та опис Подяки затверджуються Комісією.
6.
Лауреатам та керівникам виплачується грошова винагорода або
вручається цінний подарунок. Преміальний фонд формується щорічно за
рахунок коштів районного бюджету.
Висування кандидатів на здобуття Премії проводиться відділами освіти,
фізичної культури та спорту, культури та туризму Бершадської РДА,
громадськими організаціями мистецького, просвітницького та спортивного
спрямування шляхом направлення до комісії подання про присудження
премії.
7.
Подання приймаються з 01 березня по 30 квітня щороку.
8.
Вручення Премії проводиться на урочистій зустрічі з

обдарованими дітьми.
9.
При втраті (псуванні) Диплома лауреата дублікати не видаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 11 сесії районної ради 7
скликання від 30 червня 2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань присудження премії Бершадської районної ради
«Таланти Бершадщини»
Загальні положення:
1.1. Комісія з питань присудження премії Бершадської районної ради
«Таланти Бершадщини» (далі Комісія) є органом, сформованим районною
радою, діє на підставі даного Положення.
1.2. Комісія створюється для присудження щорічної премії дітям віком
до 18 років, які проживають та навчаються на території Бершадського
району. Премія присуджується дітям, особливі досягнення яких сприяють
розвитку суспільно-культурного життя Бершадського району.
1.3. Комісія не є юридичною особою, веде власне діловодство та
листування.
2.
Порядок утворення комісії
2.1. Комісія з питань присудження премії «Таланти Бершадщини»
утворюється районною радою у складі голови, секретаря та інших членів
комісії. У разі необхідності склад комісії може поновлюватися за поданням її
голови позапланово шляхом внесення змін до рішення районної ради.
2.2. Комісія утворюється у кількості не менше семи осіб.
2.3. До складу комісії можуть входити громадяни України, які постійно
проживають, працюють на території Бершадського району.
2.4. У разі, якщо на розгляд комісії представлено кандидата, який є
близьким родичем члена комісії, такий член комісії втрачає право голосу при
визначенні лауреатів премії.
2.5. Членство в комісії є добровільним. Оплата праці членів комісії не
передбачена.
3. Повноваження комісії
3.1.Повноваження комісії починаються з наступного дня після прийняття
рішення районною радою.
Комісія:
1) приймає та розглядає подання від відділів освіти, фізичної культури та
спорту, культури і туризму Бершадської РДА, громадських організацій
мистецького, просвітницького та спортивного спрямування;
2) завчасно повідомляє про умови та вимоги до кандидатів в
засобах
масової інформації;
3) проводить таємне голосування щодо присудження премії;

4) здійснює підрахунок голосів та на його підставі готує
рекомендації до голови районної ради щодо нагородження премією;
5) сприяє оприлюдненню лауреатів премії в районних та обласних ЗМІ;
6) розглядає звернення, заяви і скарги з питань об’єктивності
присудження премії;
7) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
4. Організація роботи комісії
4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, яке скликається
головою комісії.
4.2. Засідання комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менше як
дві третини складу комісії.
4.3. Засідання комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх
членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
4.4. Засідання комісії веде голова комісії .
4.5. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписується головуючим
та секретарем комісії.
4.6. Рішення комісії з питань, що не стосуються визначення лауреатів
премії, приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх
на засіданні членів комісії. Право голосу мають виключно члени комісії. При
однаковій кількості голосів членів комісії, поданих під час голосування,
приймається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні
комісії.
4.7. Рішення комісії про присудження премії приймається таємним
голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. У разі, якщо
жоден з претендентів на нагородження премією не набрав необхідної
кількості голосів, премія не присуджується нікому.
4.8. Рішення комісії про присудження премії оформляється у формі
подання голові районної ради, яке повинно містити: найменування комісії,
назву рішення, дату та місце його прийняття, порядковий номер,
мотивувальну частину. У рішенні вказується прізвище, ім’я, по батькові
лауреата (ів), дата народження, ідентифікаційний номер, представленого (их)
до нагородження.
5. Звітність комісії про роботу
5.1. Щорічно у ІІІ кварталі року комісія представляє постійній комісії
районної ради з питань освіти, культури, роботи з молоддю та духовного
відродження звіт про роботу.
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Склад комісії з питань присудження премії «Таланти Бершадщини»:
1. Ольшевський Володимир Едуардович – перший заступник голови
Бершадської райдержадміністрації, голова комісії (за згодою);
2. Грабчак Микола Петрович – керуючий справами виконавчого апарату
Бершадської районної ради, заступник голови комісії;
3. Дунаєвський Валерій Васильович – депутат районної ради, секретар
комісії.
Члени комісії:
4. Герасимчук Надія Миколаївна - начальник відділу культури та
туризму Бершадської райдержадміністрації (за згодою);
5. Запорожець Марія Андріївна - член громадської ради при
Бершадській райдержадміністрації (за згодою);
6. Мазур Людмила Йосипівна - начальник фінансового управління
Бершадської райдержадміністрації (за згодою);
7. Тартачна Оксана Михайлівна – начальник відділу освіти, фізичної
культури та спорту Бершадської райдержадміністрації (за згодою).

