
 

Додаток 1 

 

СТИПЕНДІЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(за _______- _______ навчальний рік) 

 

АНКЕТА 
(заповнюється кандидатом особисто) 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ: 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Дата народження: 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Адреса, телефон: 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. Заклад освіти, факультет, курс, група, де навчаєтеся нині:  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Індекс, повна адреса, телефон (особистий), електронна пошта (якщо є), за якими експертна рада 

може повідомити Вас про результати конкурсу: 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 

1. Навчання у ЗВО (ЗФПО, ЗПТО) (якщо таких декілька, то вкажіть у зворотньому хронологічному 

порядку) 

 

Заклад освіти 

(повна назва, 

місце 

розташування) 

Факультет, 

спеціальність, 

спеціалізація/фор-

ма навчання 

Рік 

вступу 

Рік 

закін-

чення* 

Середній бал** 

5-

бальна 

шкала 

100-

бальна 

шкала 

Міжна-

родна 

шкала 

       

       

       
 

* Якщо продовжуєте навчання, зазначте орієнтовний рік закінчення, передбачений програмою навчання за 

спеціальністю. 



** Середнє арифметичне оцінок, одержаних за попередній рік навчання. Бал необхідно вказувати за тією шкалою, 
котра зазначена в дипломі або заліковій книжці. Бал за 5-бальною шкалою необхідно вказати обов’язково. 
 

2. Участь у конференціях, симпозіумах, науково-практичних семінарах, олімпіадах (зазначте назву 

заходу, статус (місцевий, регіональний, всеукраїнський, міжнародний), дату та місце проведення. У 

додатках до анкети необхідно надати копії свідоцтва/сертифіката про участь): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

3. Публікації у наукових виданнях (зазначте перелік публікацій відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».               У додатках до анкети 

необхідно надати копії статей, тез доповідей): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

1. Участь у діяльності інститутів громадянського суспільства (зазначте всі інститути 

громадянського суспільства, членом яких ви є нині. Наприклад: громадські об’єднання, професійні та 

творчі спілки, благодійні і релігійні організації, органи самоврядування населення, недержавні ЗМІ та ін. 

непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства. ): 
 

Назва інституту 

громадянського 

суспільства 

Рік вступу до 

інституту 

громадянського 

суспільства 

Контакти та 

контактна особа 

Сфера 

діяльності 

Посада та 

обов’язки 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

2. Участь у різноманітних акціях, заходах тощо (зазначте назву заходу, дату та місце проведення. У 

додатках до анкети необхідно надати копії свідоцтва/сертифіката про участь): 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Організація/проведення заходів (зазначте назву заходу, дату та місце проведення, партнерів, 



посилання на новини або результати проведення заходу у ЗМІ та мережі Інтернет): 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ТВОРЧО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

1. Участь у діяльності творчо-мистецьких гуртків, ансамблів, танцювальних шкіл тощо (зазначте 

назву творчо-мистецького колективу, рік вступу, чим саме займається колектив): 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Участь у творчих конкурсах, фестивалях, виставках, вернісажах (зазначте назву заходу, дату та 

місце проведення. У додатках до анкети необхідно надати копії свідоцтва/сертифіката про участь ): 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Наявність нагород за перемогу в творчих конкурсах, фестивалях, виставках, вернісажах 

(зазначте назву заходу, за який маєте нагороду. У додатках до анкети необхідно надати копії нагород):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

СПОРТИВНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

1. Спортивні звання (зазначте відомості про спортивні звання, наявність спортивних розрядів): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 



2. Участь у чемпіонатах, турнірах, змаганнях (зазначте назву та дату проведення змагань):  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

3. Наявність нагород за перемогу в чемпіонатах, турнірах, змаганнях (зазначте назву заходу, у якому 

здобули перемогу та маєте нагороду. У додатках до анкети необхідно надати копії нагород):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Зазначте іншу інформацію, яка є суттєвою на Ваш погляд (вказати, чи є ви стипендіатом КМУ, ВРУ, 

Президента або лауреатом інших нагород/премій): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Я, _________________________________________________ , своїм підписом засвідчую, що вся 

інформація, вказана мною в анкеті, є правдивою і вичерпною. 

 

 

 

  _____________                             ____________________                        ________________ 

          (дата)       (підпис)      (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 
ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних кандидата на здобуття стипендії 

Миколаївського міського голови та міської ради 
 

 Я, ____________________________________________________________________________________________ , 

 (прізвище, ім’я, по батькові повністю) 

(народився «____» ___________  ____ року, паспорт серії ___ № __________ або ID картка № ______________ ) 

шляхом підписання цього тексту, надаю згоду управлінню молодіжної політики Миколаївської міської ради 

(далі – Управління) на обробку моїх особистих даних у базах персональних даних кандидатів на здобуття 

стипендії Миколаївського міського голови та міської ради з метою ведення діловодства по призначенню 

стипендії Миколаївського міського голови та міської ради; публікації даних на сайті Миколаївської міської ради 

та офіційній сторінці Управління у мережі Facebook; а також в інших випадках, прямо передбачених 

законодавством України. 
 

«____»_______________ 20 ___ р.,  _______________________ ( _________________________________ ) 
 (підпис) (прізвище та ініціали) 

Особу та підпис ___________________________ перевірено. 
 (прізвище та ініціали) 

Відповідальний працівник відділу по роботі з інститутами громадянського суспільства управління молодіжної 

політики Миколаївської міської ради  ___________________ ( ___________________________________ ) 
                                                                                                                            (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

 

Я, ______________________, 

посвідчую, що отримав 

повідомлення про включення 

інформації про мене до бази 

персональних даних з метою 

ведення діловодства по 

призначенню стипендії 
Миколаївського міського 

голови та міської ради; 

публікації даних на сайті 

Миколаївської міської ради та 

офіційній сторінці Управління 

у мережі Facebook; а також в 

інших випадках, прямо 

передбачених законодавством 

України; відомості про мої 

права, визначені Законом 

України «Про захист 
персональних даних» та про 

осіб, яким мої дані надаються, 

для виконання зазначеної мети. 
 

«____»_________ 20___ року. 
 
 _________________ 
 (підпис) 

  

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних 

даних кандидатів на здобуття стипендії Миколаївського міського голови та 
міської ради з метою ведення діловодства по призначенню стипендії 

Миколаївського міського голови та міської ради; публікації даних на сайті 

Миколаївської міської ради та офіційній сторінці Управління у мережі 

Facebook; а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством 

України. 
 

 Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» 

суб’єкт персональних даних має право: 

 - знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні 

дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи 
розпорядника; 

 - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані, що містяться у базі  персональних даних; 

 - на доступ до своїх  персональних даних, що містяться у відповідній базі 

персональних даних; 

 - отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його 

персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати 

зміст його персональних даних, що зберігаються; 

 - пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 

 - пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 

персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо 

ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

 - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 

втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, 

ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи; 

 - звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень 
яких належить здійснення захисту персональних даних; 

 - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства 

про захист персональних даних. 

 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


