
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1123-17/2022 

с. Пнів 

 

Про Премію Пасічнянської 
сільської ради найкращим 
учасникам НМТ результатів 

навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти 

 

 

Розглянувши клопотання Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Пасічнянської сільської ради, враховуючи те, що через військовий стан 

класичне ЗНО скасовано, але для вступу на бакалаврський ступінь потрібно 
взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), з метою 
сприяння розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, відзначення учнів, 
які отримали найвищі результати національного мультипредметного тесту, 
сільська рада  

ВИРІШИЛА : 

1. Заснувати: 
- Премію Пасічнянської сільської ради найкращим учасникам НМТ 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 
- Затвердити Положення про Премію Пасічнянської сільської ради 

найкращим учасникам НМТ результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти згідно з додатком. 

2. Здійснювати виплату Премій за рахунок коштів бюджету 

Пасічнянської сільської територіальної громади, передбачених у видатках на 

освіту. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк). 
 

 

Сільський голова                                                                           Андрій ГУНДА 

 



Додаток  

до рішення сільської ради від 28.06.2022 № 
1123-17/2022 «Про Премію Пасічнянської 
сільської ради найкращим учасникам НМТ 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти» 

 

Положення 

про Премію Пасічнянської сільської ради найкращим 

учасникам НМТ результатів навчання, здобутих на  основі 
повної загальної середньої освіти 

 

Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році 
завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали 
сертифікаційні роботи НМТ результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти та отримали щонайменше 180 балів за один 

предмет. 
Пропозиції про присудження Премії подаються та у випадку призначення 

виплачуються Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 
сільської ради. 

Премія призначається рішенням сільської ради одноразово та 
виплачується у розмірі 5000 гривень (без урахування ПДФО та військового 
збору) за кожен предмет, за який здобувач отримав щонайменше 180 балів. 
Розмір премії може бути змінено рішенням Пасічнянської сільської ради. 

Премія виплачується за рахунок коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади, передбачених у видатках на освіту. 

Обов’язковою умовою для одержання Премії Пасічнянської сільської 
ради є реєстрація місця проживання стипендіата на території населених 
пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади. 

Перелік необхідних документів кандидатів на нагородження Премією 

Пасічнянської сільської ради: 
- клопотання про призначення стипендії; 
- копії сертифікатів; 
- згоду на збір та обробку персональних даних; 
- копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової

 картки  платника податків; 
- банківські реквізити. 
 

 

Начальник управління освіти,  
культури, молоді та спорту                                                          Надія ТИМЧУК 


