
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 38 

Миколаїв   
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України щодо 
збільшення кількості кандидатур на відзначення 
щорічною Премією Верховної Ради України 
педагогічних працівників загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 

Шістнадцята сесія 
сьомого скликання 

 
 

Відповідно до Положення про щорічну Премію Верховної Ради України 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів, затвердженого Постановою Верховної 
Ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V «Про встановлення щорічної 
Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»              
(зі змінами, внесеними згідно з постановою Верховної Ради України від                  
23 грудня 2010 року № 2874-VI), з метою піднесення ролі та авторитету 
освітян, стимулювання їх педагогічної, наукової та творчої діяльності, 
утвердження високого соціального статусу, заохочення до творчої праці 
обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання до Верховної Ради України щодо збільшення кількості кандидатур 
на відзначення щорічною Премією Верховної Ради України педагогічних 
працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів. 

 
2. Направити текст цього Звернення до Верховної Ради України. 

 
 
Голова обласної ради                                                                      В.В. Москаленко 



Додаток  
до рішення обласної ради 

                       12 жовтня 2017 року № 38 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України щодо 

збільшення кількості кандидатур на відзначення щорічною Премією Верховної 
Ради України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-

технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 
 

На пленарному засіданні шістнадцятої сесії Миколаївської обласної 
ради сьомого скликання, що відбулося 12 жовтня 2017 року, розглядалася 
кандидатура, яка пропонується на відзначення щорічною Премією Верховної 
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у 2017 році. 

Під час розгляду цього питання депутатами вкотре наголошено, що 
область має значну кількість педагогів (у дошкільній освіті працюють 3908 
педагогічних працівників, загальній середній - 11637, позашкільній – 1237, 
професійно-технічній – 1065, вищій – 3735), і професія вчителя є однією з 
найважчих, адже саме педагогам ми довіряємо найдорожче і найцінніше – своїх 
дітей, свою надію і майбутнє.  

Педагоги роблять винятковий внесок у розвиток України, формуючи нове 
покоління її громадян, передаючи йому неоціненний скарб високої освіченості, 
багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї 
країни. 

На сьогодні соціальний статус українського вчителя, на жаль, 
залишається дуже низьким. Водночас кожен із нас знає, яку важливу роль 
відіграє педагог в житті окремої людини та суспільства загалом.  

Держава вживає заходів щодо підвищення матеріального становища 
педагогічних працівників, але моральна підтримка, яку отримує вчитель, 
вихователь, викладач шляхом представлення до нагородження різними видами 
нагород, цінується особливо, і вчитель повинен відчувати це.  

З метою піднесення ролі та авторитету педагога у суспільстві, заохочення 
педагогічних працівників до творчої, результативної праці та підвищення 
престижності вчительської професії депутатський корпус обласної ради 
звертається з пропозицією щодо збільшення кількості до двох кандидатур на 
відзначення Премією Верховної Ради України педагогічних працівників 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів, що сприятиме підвищенню престижності вчительської 
праці. 

 
 

Прийнято на шістнадцятій сесії 
Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання 12 жовтня 2017 року 
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