ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського
голови
_____________№______
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання матеріальної підтримки
обдарованій молоді м.Запоріжжя
1. Матеріальна підтримка надається у рамках реалізації Міської
програми підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя, яка фінансується з
бюджету міста:
- 10 молодим вченим;
- 357 студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
- 35 студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- 103 учням професійно-технічних навчальних закладів;
- 30 вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які досягли
значних досягнень у спорті;
- 20 учням шкіл естетичного виховання, які досягли значних
досягнень у галузі культури і мистецтв;
- 10 представникам учнівської та студентської молоді за досягнення у
розвиток молодіжного руху.
2. Головними критеріями щодо призначення матеріальної підтримки
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; значний
особистий внесок у розвиток молодіжного руху міста.
3. Матеріальна підтримка призначається на підставі документів, які
надаються до 28 лютого та 30 червня щороку:
вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації за рішеннями
вчених (педагогічних) рад: для молодих вчених віком до 35 років за
досягнення у науково-дослідній роботі один раз на рік; для студентів, які
навчаються на денній формі, за результатами зимової та літньої сесій два
рази на рік;
департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної
адміністрації за рішеннями педагогічних рад навчальних закладів для учнів
професійно-технічних навчальних закладів міста Запоріжжя за результатами
зимової та літньої сесій-два рази на рік;
управлінням спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім’ї
та молоді Запорізької міської ради за рішеннями комісії про визначення
найкращих вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл на
отримання матеріальної підтримки для обдарованої молоді для вихованців
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дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Запоріжжя за значні досягнення в
галузі спорту-два рази на рік;
департаментом культури і туризму Запорізької міської ради за
рішеннями конкурсної комісії з визначення кандидатур на отримання
матеріальної підтримки для обдарованої молоді для учнів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного
виховання) за значні досягнення в галузі культури та мистецтв-два рази на
рік;
управлінням по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї
та молоді Запорізької міської ради за рішеннями колегії департаменту
спорту, сім’ї та молоді міської ради для представників учнівської та
студентської молоді за значний особистий внесок у розвиток молодіжного
руху міста-два рази на рік.
4. Кандидат на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді
заповнює анкету встановленого зразку.
Заповнені анкети розглядаються органами студентського (учнівського)
самоврядування, які встановлюють попередній рейтинг кожного з
кандидатів.
5. Документи кандидатур на отримання матеріальної підтримки за
поданням органу студентського (учнівського) самоврядування розглядаються
на засіданні стипендіальних комісій навчальних закладів, до складу яких
включаються науково-педагогічні працівники, фахівці та представники
студентського (учнівського) самоврядування.
6. Навчальні заклади визначають рейтинг кандидатів на отримання
матеріальної підтримки обдарованої молоді. Рейтинг кандидатів
розраховується шляхом додавання балів за такими критеріями:
6.1 середній бал успішності у навчанні за два останні семестри:
- для студентів вищих навчальних закладів (за системою ECTS):
«91-100 балів»-10 балів; «81-90 балів»-9 балів; «75-80 балів»-8 балів;
- для учнів професійно-технічних навчальних закладів:
«10-12 балів»-10 балів; «7-9 балів»-9 балів.
6.2 особиста участь в організації міських заходів-10 балів.
6.3 перемога (особиста або у складі команди) у конкурсах, змаганнях,
олімпіадах, фестивалях тощо міського рівня-10 балів.
6.4 участь у проведенні міських заходів, спортивних змагань, наукових
олімпіад, конференцій, культурно-масових заходів тощо-4 бали.
6.5 заняття волонтерською, благодійною діяльністю-6 балів.
6.6 участь у роботі громадських рад, організацій, об’єднань-6 балів.
6.7 наявність наукового ступеню-6 балів.
6.8 наявність наукового звання-7 балів.
6.9 наявність статей, публікацій у наукових виданнях-8 балів.
6.10 наявність нагород, відзнак, подяк, похвальних листів-6 балів.
7. За результатами визначення рейтингу кандидатів на отримання
матеріальної підтримки стипендіальними комісіями навчальних закладів
готуються пропозиції щодо кандидатур на отримання матеріальної підтримки
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обдарованої молоді, які затверджуються на засіданні вченої (педагогічної)
ради навчального закладу.
8. На підставі протоколів засідань вчених (педагогічних) рад
відповідальними особами навчальних закладів міста готуються та подаються
до департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради наступні
документи: анкети кандидатів на отримання матеріальної підтримки;
супровідний лист навчального закладу щодо призначення матеріальної
підтримки зі списками студентів та молодих вчених; витяг з протоколу
засідання вчених (педагогічних) рад щодо затвердження кандидатур на
отримання матеріальної підтримки.
9. На підставі отриманих документів департамент спорту, сім’ї та
молоді міської ради здійснює виплати матеріальної підтримки обдарованій
молоді через банківські установи: для молодих вчених-один раз на рік, для
студентів, учнів та вихованців-два рази на рік.
Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

