
В  

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

 

Від 18.08.2022 р. №1740   

             м. Вінниця 

 

Про нагородження обдарованих 

учнів закладів освіти 

Вінницької міської 

територіальної громади 
 

З метою заохочення обдарованих учнів закладів освіти Вінницької міської 

територіальної громади, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

(Національний мультипредметний тест) у 2022 році отримали 200 балів з усіх 

навчальних предметів (математика, історія України, українська мова), керуючись 

частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити обдарованих учнів закладів освіти Вінницької міської 

територіальної громади, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

(Національний мультипредметний тест) у 2022 році отримали 200 балів з усіх 

навчальних предметів (математика, історія України, українська мова) грошовими 

преміями в розмірі 24845,00, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 2. 

3.  Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 298500,00 грн. 

профінансувати за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних             

коштів – виконавчому комітету міської ради за бюджетною програмою 0217370 

«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в 

частині видатків на виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками 

міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених 

пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на                          

2021-2025 роки». 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Г. Якубович.  

 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ  



 
 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 18.08.2022 р. №1740 

 

 

СПИСОК 

обдарованих учнів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади,  

які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (Національний 

мультипредметний тест) у 2022 році отримали 200 балів з усіх навчальних 

предметів (математика, історія України, українська мова) для нагородження 

грошовими преміями 

 

№ 

з/п 
Назва закладу Предмет 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Сума, 

грн. 

1. 

Комунальний заклад 

«Вінницький 

гуманітарний ліцей №1 

імені М.І.Пирогова» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Шевчук Павло 

Олександрович 
24845,00 

2. 

Комунальний заклад 

«Вінницький ліцей 

№12» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Томчук Марія 

Володимирівна 

24845,00 

3. 

Комунальний заклад 

«Вінницький ліцей 

№16» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Крижанівська 

Анна 

Валеріївна 

24845,00 

4. 

Комунальний заклад 

«Вінницький фізико-

математичний ліцей 

№17» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Баюш 

Олександр 

Олександрович 

24845,00 

5. 

Комунальний заклад 

«Вінницький фізико-

математичний ліцей 

№17» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Козак Наталія 

Леонідівна 

24845,00 

6. 

Комунальний заклад 

«Вінницький фізико-

математичний ліцей 

№17» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Медовщук 

Валерія 

Віталіївна 

24845,00 

7. 

Комунальний заклад 

«Вінницький ліцей 

№21» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Григорук Надія 

Романівна 

24845,00 

8. 

Комунальний заклад 

«Вінницький ліцей 

№23» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Шайдюк 

Олексій 

Олександрович 

24845,00 



 
 

9. 

Комунальний заклад 

«Вінницький ліцей 

№23» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Фалінська 

Єлизавета 

Максимівна 

24845,00 

10. 

Комунальний заклад 

«Вінницький ліцей 

№32» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Олійник Юлія 

Сергіївна 

24845,00 

11. 

Комунальний заклад 

«Вінницький технічний 

ліцей» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Теплов Іван 

Дмитрович 

24845,00 

12. 

Приватний заклад 

«Навчально-виховний 

комплекс «Школа 

АІСТ»: Центр розвитку 

дитини – 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» 

Математика, 

українська мова, 

історія України 

Кіндзерська 

Катерина 

Олександрівна 

24845,00 

 Разом:   298140,00 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                       Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ  



 
 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 18.08.2022 р. №1740 

 

 

 

КОШТОРИС  

витрат на нагородження обдарованих учнів закладів освіти  

Вінницької міської територіальної громади 
 

 

№ 

з/п 
Найменування видатків КЕКВ Сума (грн.) 

1. Виплата грошових премій 

(12 осіб *24845,00 грн),  

в т.ч. податок на доходи фізичних осіб і 

військовий збір 

2730 298140,00 

 

58140,00 

2. Оплата банківських послуг 2240 360,00 

 Всього:  298500,00 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                               Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 


