ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
“

”

№ _________

Про затвердження Положення
про премію імені Героїв
Небесної Сотні – Олександра Щербанюка
та Василя Аксенина для учнів,
студентів Чернівецької області
Керуючись статтями 22, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015
«Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні», відповідно до Регіональної програми молодіжної
політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІІ
сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року
№20-2/21, з метою морального заохочення, матеріальної підтримки та
відзначення учнів і студентів, які власною активною громадянською позицією
утверджують ідеали та цінності Революції Гідності
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити Положення про премію імені Героїв Небесної Сотні –
Олександра Щербанюка та Василя Аксенина для учнів, студентів Чернівецької
області, що додається.
2. Відділу документального забезпечення апарату Чернівецької обласної
державної адміністрації спільно із юридичним управлінням Чернівецької
обласної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на
державну реєстрацію до Південно-Західного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
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3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації у
Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ) з дня його офіційного опублікування.
4. Відділу цифрового розвитку апарату Чернівецької обласної державної
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному
вебсайті Чернівецької обласної державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ірину Ісопенко.

Голова обласної
державної адміністрації

Сергій ОСАЧУК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
___________№_________
Положення
про премію імені Героїв Небесної Сотні – Олександра Щербанюка та
Василя Аксенина для учнів, студентів Чернівецької області
1. Загальні положення
1. Це Положення регламентує порядок призначення та вручення премії
імені Героїв Небесної Сотні – Олександра Щербанюка та Василя Аксенина, для
учнів, студентів Чернівецької області (далі - Премія).
2. Премія призначається з метою морального заохочення, матеріальної
підтримки та відзначення учнів і студентів, які власною активною
громадянською позицією утверджують ідеали та цінності Революції Гідності.
3. На здобуття премії можуть висуватися учні закладу загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студент закладу фахової
передвищої та вищої освіти Чернівецької області.
2. Критерії відбору та визначення претендентів на премію
1.
Подання кандидатури на преміювання здійснюється шляхом
клопотання закладу освіти за рішенням педагогічної (вченої) ради та
погодженням з учнівським (студентським) самоврядуванням.
2.
Кандидатом на призначення Премії може бути учень закладу
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студент
закладу фахової передвищої та вищої освіти Чернівецької області, який своєю
активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції
Гідності, у тому числі сприяє становленню демократичної та правової держави
шляхом:
- організації або активної участі у заходах національно-патріотичного
спрямування;
- розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії,
справедливості та рівності;
- усвідомлення учнями, студентами цінностей громадянського (вільного
демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина;
- утвердження та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших
демократичних цінностей і свобод.
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3. Призначення премії
1. Для участі в відборі на призначення Премії, не пізніше 15 жовтня,
заклади освіти подають до Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації наступні документи:
- подання (лист) на призначення Премії, в якому розкриваються
навчальні, наукові та громадські активи претендента, за підписом керівника
закладу освіти;
- витяг з протоколу засідання педагогічної (вченої) ради про висунення
кандидата на призначення премії, завіреного підписом голови та секретаря
ради;
- витяг
з
протоколу
засідання
учнівського
(студентського)
самоврядування про погодження кандидатури на призначення Премії;
- копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника
податків або свідоцтва про народження (для тих, хто за віком ще не досяг
можливості отримання паспорту), завірених підписом власника (копію
паспорта для фізичних осіб, які через свої переконання відмовляються від
прийняття цього номера та мають відповідну відмітку в паспорті);
- довідку із закладу освіти, що підтверджує місце навчання кандидата на
Премію;
- матеріали, які засвідчують здобутки (фото-, відео- чи матеріали засобів
масової комунікації про реалізовані проєкти, що утверджують ідеали й цінності
Революції Гідності та ідеали Свободи; рекомендаційні листи, інформація про
волонтерську та громадську діяльність тощо).
2. Рішення про призначення Премії приймає комісія, склад якої
затверджується наказом Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації. До її складу входять представники структурних підрозділів
Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради,
близькі родичі (або уповноважені ними особи) Героїв Небесної Сотні
Олександра Щербанюка та Василя Аксенина, громадські діячі.
3. Щороку присуджується десять Премій у розмірі 4000 (чотири тисячі)
гривень кожна.
4. Комісія за результатами розгляду поданих документів складає
протокол, у якому зазначаються відомості по кожному кандидату, надані
відповідно до Положення та результати оцінювання поданих робіт.
5. Документи кандидатів, оформлені неналежним чином, повертаються
суб'єктам подання з рекомендаціями щодо можливості усунення недоліків
упродовж 10 днів, у випадку якщо встановлений перелік документів подано не
пізніше 01 жовтня.
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6. Засідання комісії є чинним, якщо у його роботі бере участь не менше
2/3 персонального складу комісії.
7. Присудження Премії здійснюється відкритим голосуванням. Рішення
вважається чинним, якщо за претендента проголосувало не менше половини
персонального складу Комісії.
8. Премія призначається щороку - до Дня Гідності та Свободи - 21
листопада.
9. Видатки на нагородження премією передбачаються в обласному
бюджеті Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на
виконання заходів Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій
області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІІ сесії Чернівецької
обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року №20-2/21.
10. Інформування закладів освіти, наукових установ Чернівецької області
щодо заснування Премії, координація роботи Комісії та збір матеріалів,
поданих на конкурс щодо отримання Премії, здійснюється Департаментом
освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.
11. Список
осіб,
представлених
до нагородження
затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації.

Премією,

4.Порядок вручення премії
1. Премію вручає голова Чернівецької обласної державної адміністрації
або за його дорученням один із його заступників.
2. Премії повторно не присуджуються.

Директор Департаменту освіти
і науки обласної
державної адміністрації

Людвига ЦУРКАН

