
 

  

Додаток 3 
до рішення міської ради 

19.12.2018 №50 

 

 

Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя  

на 2019-2021 роки 

 

Мета програми 

 

Метою програми є підтримка обдарованої молоді, стимулювання 

розвитку творчого потенціалу молоді міста, створення умов для виховання 

інтелектуальної та творчої еліти м. Запоріжжя. 

 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

Молодь відіграє ключову роль у здійсненні поступального розвитку 

суспільства. Саме молодь є найбільш динамічною частиною громадського 

суспільства, генератором та провідником нових ідей. Тому успішність будь-

яких суспільно-економічних перетворень у місті, так і країни в цілому, 

залежить від умов соціалізації й розвитку молодого покоління. Реалізація 

молодіжної політики у місті Запоріжжі є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності міської ради. Для суспільства це має принципове значення, адже 

саме молодь є тією соціальною групою, яка вирішальним чином визначає зміст 

і характер майбутнього, акумулює в собі перспективні тенденції суспільного 

розвитку. 

Станом на 01.11.2018 у м. Запоріжжі функціонує 7 закладів вищої освіти 

першого та другого рівнів, 14 закладів вищої освіти початкового рівня,              

12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (11 фінансуються з 

бюджету міста), 35 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (20 фінансуються з 

бюджету міста), 13 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання). 

Учнівська та студентська молодь гідно представляє Запоріжжя на 

спортивних, творчих, наукових заходах Міжнародного, Всеукраїнського, 

обласного рівнів. Молодь міста бере активну участь у громадському житті 

міста, займається науково-дослідною роботою, волонтерською діяльністю. 

Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на        

2019-2021 роки (далі – Міська програма) передбачає впровадження механізму 

стимулювання обдарованої молоді у вигляді адресної матеріальної підтримки 

обдарованої молоді міста шляхом призначення та виплати стипендій міського 

голови. 

Міська програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закону України «Про 

освіту»   від  05.09.2017  №  2145-VIII,  Указу Президента України  «Про заходи 
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щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих 

дітей та молоді» від 30.09.2010 № 927/2010. 

Критеріями щодо призначення матеріальної підтримки (стипендій 

міського голови) обдарованій молоді міста є: високий бал успішності у 

навчанні; досягнення у науковій роботі; досягнення у громадській та 

волонтерській діяльності; досягнення у спорті; досягнення у творчій та 

аматорській діяльності; активна участь в організації та проведенні міських 

заходів, проектів. 

У рамках реалізації Міської програми матеріальною підтримкою буде 

охоплено 613 представників обдарованої молоді міста, у тому числі:  

1. 11 молодих вчених;  

2. 359 студентів закладів вищої освіти першого та другого рівнів;  

3. 70 студентів закладів вищої освіти початкового рівня;  

4. 103 учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;  

5. 40 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які досягли значних 

досягнень у спорті; 

6. 20 учнів шкіл естетичного виховання, які досягли значних досягнень у 

галузі культури і мистецтв; 

7. 10 представників учнівської та студентської молоді за значний 

особистий внесок у розвиток молодіжного руху міста. 

 

Завдання і заходи 

 

Основним завданням Міської програми є матеріальна підтримка 

обдарованої молоді (молодих вчених, студентів закладів вищої освіти 

початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

учнів шкіл естетичного виховання). 

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансове забезпечення заходів Міської програми здійснюється за 

рахунок коштів бюджету міста. 

Витрати на заходи, передбачені програмою, за розрахунками складають 

8433,511 тис. грн. 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

 

Реалізація Міської програми дозволить надати матеріальну підтримку 

обдарованій молоді (молодим вченим, студентам закладів вищої освіти 

початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, вихованцям дитячо-юнацьких спортивних   

шкіл,   учням   шкіл    естетичного    виховання,   представникам   учнівської   та  



 

  

 

3 

 

студентської молоді) в кількості 613 осіб, що дозволить впровадити дієвий 

механізм стимулювання обдарованої молоді, створити у місті сприятливі 

передумови для життєвого самовизначення та самореалізації молодих 

громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності. 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради забезпечує 

виконання запланованих Міською програмою завдань та заходів і досягнення 

очікуваних показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів 

виконання завдань та заходів Міської програми, цільового використання коштів 

і готує проміжні та щорічні звіти про хід виконання Міської програми. 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 



 

 

  

Додаток 1 

до Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м. Запоріжжя на 

2019-2021 роки 
 

Завдання і заходи  
з виконання Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки 

(найменування міської цільової програми) 
 

Найменування 
завдання Найменування заходу 

Головний розпорядник 
бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет міста, 
державний, 

обласний бюджети, 
інші) 

Прогнозні обсяги (тис.грн.) 
Всього За роками 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Матеріальна 

підтримка 

обдарованої 

молоді 

Матеріальна підтримка молодим 

вченим, студентам закладів вищої 

освіти початкового, першого та 

другого рівнів,учням закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, вихованцям дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, учням шкіл 

естетичного виховання, 

представникам учнівської та 

студентської молоді 

Департамент спорту, 

сім’ї та молоді   
 міської ради,  

управління по роботі з 

молоддю та сім’єю 

департаменту спорту, 

сім’ї та молоді   
 міської ради 

бюджет міста 8433,511 2664,784 2814,013 2954,714 

Разом за завданням   8433,511 2664,784 2814,013 2954,714 
Разом за програмою  8433,511 2664,784 2814,013 2954,714 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 



 

 

  

 

Додаток 2 

до Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м. Запоріжжя на 

2019-2021 роки 

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 
Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки 

(найменування міської цільової програми) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

*Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним    

законодавством 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 

  
 Обсяг фінансування, 

всього 
(тис.грн.) 

За 2019 рік 
(тис.грн.) 

За 2020 рік 
(тис.грн.) 

За 2021 рік 
(тис.грн.) 

1 2   3 
Бюджет міста  8433,511 2664,784 2814,013 2954,714 
Державний бюджет -   - 
Обласний бюджет -   - 
Інші джерела*  -   - 
Усього 8433,511 2664,784 2814,013 2954,714 

 



 

 

  

 

Додаток 3 

до Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м. Запоріжжя на 

2019-2021 роки 

 

Очікувані результати 

виконання Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки 
                    (найменування міської цільової програми) 

 

 

№ 
 

Найменування 

завдання  
Найменування 

показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 
Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 
Всього У тому числі за роками 

2019 2020 2021 

 

1 
 Матеріальна 

підтримка 

обдарованої 

молоді 

Кількість осіб, яким буде 

надана матеріальна 

підтримка  

особа Департамент спорту, 

сім’ї та молоді   
 міської ради,  

Управління  по роботі 

з молоддю та сім’єю 

департаменту спорту, 

сім’ї та молоді   
 міської ради 

1839 613 613 613 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич



 

 

 


