ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Боратинської
сільської ради
від 03.08.2018 № 5/11
ПРОГРАМА
«Ініціативна молодь» Боратинської сільської ради на 2018-2019 роки
І. Мета Програми
Програма «Ініціативна молодь» Боратинської сільської ради на 20182019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до чинного
законодавства України з метою підвищення громадянської свідомості та
розвитку молоді шляхом призначення та виплати премій учнівській і
студентській молоді Боратинської сільської ради, які найбільше
відзначилися в науковій, навчальній, мистецькій, спортивній, громадській
діяльності та посприяли розвитку Боратинської громади.
ІІ. Завдання Програми
Для досягнення мети Програми необхідно виконати такі завдання:
1. Забезпечити виявлення, підтримку та розвиток ініціативної
учнівської і студентської молоді Боратинської громади.
2. Визначити основні напрямки роботи з ініціативною молоддю та
шляхи її залучення до життя громади.
3. Забезпечити скоординовану діяльність закладів загальної
середньої освіти, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність
на території Боратинської громади з метою розвитку молоді.
4. Здійснити відбір, визначення лауреатів конкурсу та виплату
одноразових премій відповідно до Порядку призначення та виплати премій
Боратинської сільської ради.
5. Сприяти підвищенню соціального статусу ініціативної молоді та її
наставників.
III. Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід на
новий якісний рівень взаємодії та співробітництва з молоддю Боратинської
громади й сприятиме досягненню таких результатів:
1. Щонайменше 51 житель Боратинської громади, представник
учнівської та/або студентської молоді, став лауреатом та отримав премію
Боратинської сільської ради впродовж 2018-2019 років.
2. Забезпечено виплати одноразових премій лауреатам на загальну
суму щонайменше 66 тис. грн. впродовж 2018-2019 років.
3. Виявлено ініціативну молодь громади та забезпечено її підтримку.
4. Створено дієву систему місцевих стимулів для стимулювання
ініціативної молоді.
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ІV. Джерела фінансування та строк виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством
(детальний розпис у Додатку до програми).
Строк виконання Програми – 2018-2019 роки.
Додаток до Програми
ПОРЯДОК
призначення та виплати премій
Боратинської сільської ради відповідно до ПРОГРАМИ
«Ініціативна молодь»
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови призначення та виплати премій
Боратинської сільської ради (далі – Премія) жителям Боратинської
громади, представникам учнівської та/або студентської молоді, які
найбільше відзначилися в науковій, навчальній, мистецькій, спортивній,
громадській діяльності та посприяли розвитку Боратинської громади.
1.2. Для визначення лауреатів на отримання одноразової грошової
виплати Боратинською сільською радою проводиться конкурс відповідно
до цього Положення.
II. Вимоги до претендентів
2.1. Премія призначається жителям Боратинської громади
представникам учнівської та/або студентської молоді відповідно до таких
вимог до претендентів:
 успішне навчання (в закладах загальної середньої, професійнотехнічної або вищої освіти);
 участь у заходах, які організовують в громаді (концерти,
олімпіади, змагання, зустрічі ініціативних груп тощо) або представлення
громади за її межами;
 громадська активність (за наявності);
 написання та публічна презентація есе/проектної пропозиції на
тему «Моя Боратинська громада».
2.2. Есе/проектна пропозиція має містити інформацію про те, що
претендент уже робить та планує зробити в подальшому для розвитку
Боратинської громади (свого села, школи, вулиці, тощо).
2.3. Кандидати на отримання Премії подають документи у Боратинську
сільську
раду,
надсилаючи
їх
за
електронною
адресою
boratyn.project@gmail.com згідно переліку до дат, указаних на сайті
Боратинської сільської ради.
ІІI. Порядок відбору та визначення лауреатів
3.1. Відбір претендентів здійснюється у 2 етапи:
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1 етап – розгляд спеціалістами сільської ради документів, які подали
заявники:
1) аплікаційна форма;
2) есе/проектна пропозиція «Моя Боратинська громада»;
3) рекомендація класного/наукового керівника (тренера, куратора,
вчителя);
4) скан-копії (за вимогою): табелю/залікової книги за попередній
навчальний період; відзнак; паспорта (1,2 сторінка, прописка) або
свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера.
Відбір сильніших претендентів здійснюється, враховуючи такі
критерії:
 середній бал табелю/залікової книги за останній період навчання;
 кількість
наукових
публікацій,
виступів
на
наукових
конференціях, зайняті місця у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, інших
заходах;
 участь у житті громади (участь у заходах, представлення громади
на різноманітних конкурсах, змаганнях, інших заходах);
 ідеї, викладені в есе/проектній пропозиції.
2 етап – публічний конкурс представлення есе/проектної пропозиції
претендентами перед конкурсною комісією, яка формується за
пропозицією сільського голови.
3.2. Призначення Премії здійснюється відповідно до квоти у вигляді
одноразової грошової виплати.
Квоти лауреатів у 2018-2019 роках
Лауреат

Розмір
одноразової
виплати одному
лауреату, грн.

Загальна
сума, грн.

12

1 000

12 000

15

1 200

18 000

24

1 500

36 000

Кількість лауреатів

ПЕРШИЙ КОНКУРС (2018 рік)
Житель Боратинської
громади віком до 21 року
ДРУГИЙ КОНКУРС (2019 рік)
Житель Боратинської
громади віком до 21 року
ТРЕТІЙ КОНКУРС (2019 рік)
Житель Боратинської
громади віком до 21 року
Всього:

51

66 000

3.3. Виплата Премії здійснюється шляхом перерахунку коштів на
картковий рахунок лауреата (або його представника), відкритого в установі
банку, або готівкою.
3.4. Списки лауреатів оприлюднюються на сайті Боратинської
сільської ради та у пресі.

