
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про матеріальну підтримку  
обдарованої молоді 
 

 

         На виконання Міської програми підтримки обдарованої молоді                             

м. Запоріжжя на 2022-2024 роки, яка фінансується з бюджету міста: 

 1. Затвердити Положення про порядок призначення та виплати матеріальної 

підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя в новій редакції (додається). 

 2. Затвердити розподіл отримувачів матеріальної підтримки обдарованої 

молоді м. Запоріжжя (молоді вчені, студенти закладів вищої освіти, учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти) (додається). 

 3. Розпорядження міського голови від 03.02.2021 № 18 р «Про матеріальну 

підтримку обдарованої молоді» вважати таким, що втратило чинність. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія ВАСЮКА. 

 

 

Секретар міської ради    Анатолій КУРТЄВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського  
голови 

_____________№______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок призначення та виплати матеріальної підтримки  

обдарованій молоді м. Запоріжжя 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. З метою створення умов для розвитку потенціалу молоді та дієвого 

механізму матеріального стимулювання обдарованої молоді за високі 

досягнення у навчанні, спорті, науково-дослідницькій діяльності, культурі та 

мистецтві, громадській та волонтерській діяльності у рамках реалізації Міської 

програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2022-2024 роки з 

бюджету міста виплачується матеріальна підтримка обдарованій молоді                     

м. Запоріжжя. 

1.2. Головними критеріями щодо призначення матеріальної підтримки 

обдарованій молоді міста є:  

- високий бал успішності у навчанні;  

- досягнення у науково-дослідницькій діяльності;  

- досягнення у спорті;  

- досягнення у культурі та мистецтві; 

- досягнення у громадській та волонтерській діяльності; 

- активна участь в організації та проведенні міських заходів. 

1.3. Матеріальна підтримка надається представникам обдарованої молоді 

міста, а саме: 

- 11 молодим вченим; 

- 359 студентам закладів вищої освіти (академії, інститути, університети); 

- 70 студентам закладів вищої освіти (коледжі); 

- 103 учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти;  

- 40 вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які досягли значних 

досягнень у спорті; 

- 20 учням мистецьких шкіл, які досягли значних досягнень у галузі 

культури і мистецтв; 

- 25 представникам молоді за значний особистий внесок у розвиток 

молодіжного руху міста. 

1.4. На початку року згідно з інформацією закладів освіти щодо кількості 

молодих вчених та студентів/учнів денної форми навчання департаментом 

спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради затверджується розподіл 

отримувачів матеріальної підтримки обдарованої молоді закладів вищої освіти 

та закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Запоріжжя. 
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2. Порядок призначення та виплати матеріальної підтримки  

обдарованої молоді м. Запоріжжя 

 

2.1. Кандидат на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді 

заповнює анкету із зазначенням його досягнень встановленого зразка 

(додається). 

2.2. Заклади вищої освіти м. Запоріжжя, заклади професійної (професійно-

технічної) освіти м. Запоріжжя, міські дитячо-юнацькі спортивні школи, 

мистецькі школи м. Запоріжжя, управління по роботі з молоддю та сім’єю 

департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради проводять відбір 

кандидатів на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді                         

м. Запоріжжя на підставі інформації та досягнень, які зазначені в анкеті 

кандидата (у разі необхідності перевіряють достовірність зазначеної 

інформації). 

2.3. Для закладів вищої освіти та закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Запоріжжя: 

2.3.1. Заповнені анкети кандидатів розглядаються органом студентського 

(учнівського) самоврядування закладу освіти, який встановлює попередній 

рейтинг кожного з кандидатів; 

2.3.2. Рейтинг кандидатів розраховується шляхом додавання балів за 

такими критеріями: 

1) середній бал успішності у навчанні за два останні семестри: 

– для студентів закладів вищої освіти: «91-100 балів» – 10 балів; «81-90 

балів» – 9 балів; «75-80 балів» – 8 балів; 

– для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «10-12 

балів» – 10 балів; «7-9 балів» – 9 балів; 

2) особиста участь в організації міських заходів – 10 балів за кожну участь; 

3) перемога (особиста або у складі команди) у конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах, фестивалях тощо міського рівня – 10 балів за кожну перемогу; 

4) участь у міських заходах, спортивних змаганнях, наукових олімпіадах, 

конференціях, культурно-масових заходах тощо – 2 бали за кожну участь; 

5) заняття волонтерською, благодійною діяльністю – 6 балів за кожну 

участь; 

6) участь у роботі громадських рад, організацій, об’єднань – 6 балів за 

кожну участь; 

7) наявність статей, публікацій у наукових виданнях – 8 балів за кожну 

публікацію; 

8) наявність нагород, відзнак, подяк, похвальних листів – 6 балів за кожну 

нагороду. 

2.3.3. Документи кандидатів, які мають найвищий рейтинг, розглядаються 

на засіданні стипендіальної комісії закладу освіти, до складу якої включаються 

педагогічні, науково-педагогічні працівники, фахівці та представники 

студентського (учнівського) самоврядування. 

2.3.4. Стипендіальна комісія закладу освіти готує пропозиції щодо 

кандидатів на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді. 
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2.4. Відібрані кандидати на отримання матеріальної підтримки 

обдарованої молоді міста Запоріжжя затверджуються:  

- молоді вчені закладів вищої освіти м. Запоріжжя – рішенням вченої 

(педагогічної) ради закладу освіти один раз на рік; 

- студенти закладів вищої освіти м. Запоріжжя – рішенням вченої 

(педагогічної) ради закладу освіти два рази на рік; 

- учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Запоріжжя –

рішенням педагогічної ради закладу освіти два рази на рік; 

- вихованці міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл – рішенням 

комісії управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім’ї та 

молоді Запорізької міської ради по визначенню найкращих тренерів-викладачів 

та вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл два рази на рік; 

- учні мистецьких шкіл м. Запоріжжя – рішенням конкурсної комісії 

департаменту культури і туризму Запорізької міської ради з визначення 

кандидатів на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді серед 

учнів мистецьких шкіл два рази на рік; 

- представники молоді – рішенням колегії департаменту спорту, сім’ї та 

молоді Запорізької міської ради два рази на рік. 

2.5. Матеріальна підтримка обдарованій молоді м. Запоріжжя виплачується 

на підставі документів, які надаються до департаменту спорту, сім’ї та молоді 

Запорізької міської ради до 28 лютого та 31 липня щороку: 

- закладами вищої освіти та закладами професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Запоріжжя: супровідний лист закладу освіти щодо призначення 

матеріальної підтримки зі списками студентів (учнів) та молодих вчених; витяг 

з протоколу засідання вченої (педагогічної) ради закладу освіти щодо 

затвердження кандидатур на отримання матеріальної підтримки; рейтинг 

кандидатів; анкети кандидатів; засвідчені копії документів кандидатів: паспорт, 

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для кандидатів, які через 

свої релігійні або інші переконання відмовились від прийняття 

ідентифікаційного номера – копія сторінки паспорта або документу з відміткою 

про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного 

номера), довідка або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання; згода кандидатів на обробку персональних даних 

затвердженого зразка; 

- департаментом культури і туризму Запорізької міської ради: супровідний 

лист щодо призначення матеріальної підтримки зі списками учнів мистецьких 

шкіл м. Запоріжжя; витяг з рішення конкурсної комісії департаменту культури і 

туризму Запорізької міської ради з визначення кандидатів на отримання 

матеріальної підтримки обдарованої молоді серед учнів мистецьких шкіл; 

анкети кандидатів; засвідчені копії документів кандидатів або представників 

кандидатів (у разі, якщо кандидат не досяг повноліття): паспорт, свідоцтво про 

народження кандидата, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для 

кандидатів або представників кандидатів, які через свої релігійні або інші 

переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного номера – копія 

сторінки паспорта або документу з відміткою про наявність права здійснювати 
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будь-які платежі без ідентифікаційного номера), довідка або витяг з Єдиного 

державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; згода 

кандидатів або представників кандидатів на обробку персональних даних 

затвердженого зразка; 

- міськими дитячо-юнацькими спортивними школами: анкети кандидатів; 

засвідчені копії документів кандидатів або представників кандидатів (у разі, 

якщо кандидат не досяг повноліття): паспорт, свідоцтво про народження 

кандидата, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для кандидатів 

або представників кандидатів, які через свої релігійні або інші переконання 

відмовились від прийняття ідентифікаційного номера – копія сторінки паспорта 

або документу з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі 

без ідентифікаційного номера), довідка або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; згода кандидатів 

або представників кандидатів на обробку персональних даних затвердженого 

зразка; 

- представниками молоді: анкети із зазначенням своїх досягнень 

встановленого зразка; засвідчені копії документів: паспорт, довідка про 

присвоєння ідентифікаційного номера (для кандидатів, які через свої релігійні 

або інші переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного номера – 

копія сторінки паспорта або документу з відміткою про наявність права 

здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера), довідка або витяг 

з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання; згода на обробку персональних даних затвердженого зразка. 

2.6. Виплата матеріальної підтримки обдарованій молоді м. Запоріжжя 

здійснюється за рахунок Міської програми підтримки обдарованої молоді                       

м. Запоріжжя на 2022-2024 роки. 

2.7. На підставі отриманих документів централізована бухгалтерія 

департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради здійснює виплати 

матеріальної підтримки обдарованій молоді через банківські установи: для 

молодих вчених закладів вищої освіти м. Запоріжжя – один раз на рік; для 

студентів закладів вищої освіти м. Запоріжжя, учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та мистецьких шкіл м. Запоріжжя – два рази на 

рік; для вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл щомісячно; для 

представників молоді – два рази на рік. 

 

 

Директор департаменту спорту,  

сім’ї та молоді міської ради                                               Владислав КОВПАК 

 

 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
_____________№______ 

 
Розподіл 

отримувачів матеріальної підтримки обдарованої молоді  
(молоді вчені, студенти закладів вищої освіти, учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Запоріжжя) 
 

№ 

п/п 

Назва закладу  Кількість 

отримувачів 

1 Запорізький національний університет 
131 студент та         

4 молодих вчених 

2 
Національний університет «Запорізька 

політехніка» 

125 студентів та     

3 молодих вчених 

3 Запорізький державний медичний університет 
68 студентів та       

2 молодих вчених 

4 

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради 

16 студентів та       

1 молодий вчений 

5 Класичний приватний університет 
14 студентів та       

1 молодий вчений 

6 

Приватне акціонерне товариство «Приватний 

вищий навчальний заклад «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій» 

5 студентів 

7 

Педагогічний фаховий коледж комунального 

закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради 

4 студенти 

8 Запорізький будівельний фаховий коледж 5 студентів 

9 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж бізнесу та харчових технологій 

Запорізького національного університету» 

3 студенти 

10 Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка 7 студентів 

11 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький металургійний фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

4 студенти 

12 

Комунальний заклад «Запорізький фаховий 

музичний коледж ім. П.І. Майбороди» Запорізької 

обласної ради 

2 студенти 

13 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

7 студентів 
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14 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький фаховий коледж комп’ютерних 

технологій Національного університету 

«Запорізька політехніка» 

4 студенти 

15 
Комунальний заклад «Запорізький медичний 

фаховий коледж» Запорізької обласної ради 
4 студенти 

16 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький електротехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька 

політехніка» 

9 студентів 

17 

Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-

правничий фаховий коледж Запорізького 

національного університету» 

9 студентів 

18 
Медичний фаховий коледж Запорізького 

державного медичного університету 
3 студенти 

19 
Фаховий коледж Класичного приватного 

університету 
4 студенти 

20 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький гуманітарний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька 

політехніка» 

3 студенти 

21 

Структурний підрозділ «Фаховий коледж 

економіки та інформаційних технологій» 

приватного акціонерного товариства «Приватний 

вищий навчальний заклад «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій» 

2 студенти 

22 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

професійний ліцей автотранспорту» 
10 учнів 

23 
Державний навчальний заклад «Запорізький центр 

професійно-технічної освіти водного транспорту» 
8 учнів 

24 
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище 

професійне училище» 
8 учнів 

25 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

професійний ліцей залізничного транспорту» 
8 учнів 

26 
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище 

професійне училище «Моторобудівник» 
8 учнів 

27 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

правобережний професійний ліцей» 
6 учнів 

28 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

політехнічний центр професійно-технічної освіти» 
9 учнів 

29 
Державний навчальний заклад «Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище» 
18 учнів 

30 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

будівельний центр професійно-технічної освіти» 
5 учнів 
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31 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

професійний ліцей сервісу» 
7 учнів 

32 
Державний навчальний заклад «Запорізький 

професійний торгово-кулінарний ліцей» 
16 учнів 

 
 
Директор департаменту спорту,  
сім’ї та молоді міської ради                                               Владислав КОВПАК 
 
 
 
 



                                                                                                       Додаток  

                                                                                                      до Положення 

 
Анкета кандидата 

на отримання матеріальної підтримки 

обдарованої молоді м. Запоріжжя  
 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 

_________________________________________________________________________ 

2. Назва навчального закладу (факультет/спеціальність; курс/група/клас) 

_________________________________________________________________________ 

3. Адреса реєстрації місця проживання 

_________________________________________________________________________ 

4. Контактний телефон (дом., моб.) 

_________________________________________________________________________ 

5. Опис досягнень кандидата (детальний) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

дата                                           підпис                        ПІБ (кандидата) 


