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Про оргатзащю та проведения 
м1ського конкурсу студентських 
проекнв «Харюв -  мюто 
молод1жних шппатив» у 2019 рощ

3 метою виховання активно! громадянсько! позицп у студенев, залучення 
до практичного вир1шення актуальних сощальних проблем м1ста, пщтримки та 
розвитку дослщницькоУ й проектноУ д1яльносД обдарованоУ студентсько'У молодо 
на виконання МюькоУ программ «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки, 
затвердженоУ решениям 16 cecii Харк1вськоУ мюькоУ ради 7 скликання 
в1д 08.11.2017 № 832/17, керуючись ст. 59 Закону УкраУни «Про м1сцеве 
самоврядування в УкраУш», виконавчий ком!тет ХарювськоУ мюькоУ ради

ВИР1ШИВ:

1. Затвердите Положения про мюький конкурс студентських проекпв 
«Харк1в -  м1сто молод1жних шпдатив» у 2019 poni згщно з додатком 1.

2. Затвердите склад оргашзащйного комггету з проведения мюького 
конкурсу студентських проект1в «Харюв -  m ic t o  молод1жних ш1цттив» 
у 2019 рощ зпдно з додатком 2.

3. Департаменту у справах Ым’У, молод1 та спорту ХаркшськоУ мюькоУ ради 
(Чубаров О.С.) та Департаменту освпи ХарювськоУ мюькоУ ради (Деменко O.I.) 
забезпечити проведения мюького конкурсу студентських проекпв «Харюв -  
mi сто молод1жних ш1щатив» у 2019 poni.

4. Контроль за виконанням ршення покласти на першого заступника 
мюького голови Терехова I.O.
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Додаток 1
до рниення виконавчого компету 
Харкшсько1 MicbKoi' ради

Положения
про мюький конкурс студентських проект1в 

«Харкш -  м1сто молод1жних iHiniaTHB» у 2019 рощ

1. Загальш положения

1.1. М1ський конкурс студентських проект1в «Харюв -  мюто молод1жних 
шщттив» у 2019 poni (дал1 -  Конкурс) спрямовано на пщтримку шппатив 
студент!в м1ста Харкова щодо розробки та реал1зацп сощальних, 
досл1дницьких, шформацшних, творчих, волонтерських, прикладних проектт.

1.2. Мета Конкурсу -  виховання активно!' громадянсько! позицп 
у студештв, залучення до практичного виршення актуальних соц1альних 
проблем мюта, пщтримка та розвиток дослщницько! й проектно! д1яльност1 
обдаровано! молодь

1.3. Основними завданнями Конкурсу е:
виявлення та розвиток зд1бностей обдарованих студенев, сприяння 

реал1зацп !хшх зд1бностей;
актив1защя командно! робота та науково-дослщницько! д1яльност1 

студент1в;
пщтримка шновацшних щей студентсько! молод1 та !х застосування для 

вир1шення м1сцевих проблем;
створення умов для системно! взаемодп м1ж студентами, науковцями 

та органами мюцевого самоврядування.
1.4. Орган1защю проведения Конкурсу зддйснюють Департамент осв1ти 

Харк1всько! мюько! ради та Департамент у справах Дм’!, молод1 та спорту 
Харювсько! м1сько! ради.

1.5. Орган1зац1йне та методичне забезпечення проведения Конкурсу 
здшснюеться Департаментом осв1ти Харк1всько! мюько! ради, Департаментом 
у справах Дм’!, молод1 та спорту Харювсько! мюько'! ради, Харювським 
нацюнальним ун1верситетом iMeHi В.Н. Каразша (зазгодою), Харк1вським 
нацюнальним ушверситетом м1ського господарства iMeHi О.М. Бекетова 
(зазгодою), Харювським нацюнальним економ1чним ушверситетом 
iMeHi Семена Кузнеця (за згодою), Харювським нацюнальним педагопчним 
ушверситетом iMeHi Г.С. Сковороди (за згодою).

1.6. У КонкурД можуть брати участь студента заклад1в вищо! освюи мюта 
Харкова незалежно вщ форм власносД та пщпорядкування.

1.7. Конкурс проводиться за номшащями:
«Розумному м1сту -  креативна молодь» (шформацшно-дослщницью 

проекта у сфер! сощолоп!, права, icTopii Харкова; шновацшш проекта 
i3 впровадження винаход1в i hobithIx технолог1й у сфер1 xiMil, ф1зики, 
математики тощо);
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«Харюв -  MicTO вщкрите, творче, толерантне» (сощальш, волонтерсью, 
благодшш проекти; проекта, спрямоваш на духовний та естетичний розвиток 
молодь нащонально-патрютичне виховання, упровадження нових форм 
оргашзацй' змютовного дозвшля студентськоТ молодь проведения культурно- 
масових заход1в);

«Рщному Харкову -  сталий розвиток» (проекти та програми мюького 
розвитку, реформування мюцевого самоврядування, енергоефективносп мюта, 
рацюнального використання мюького простору, розвитку мунщипальноТ 
та туристсько'У шфраструктури, житлово-комунального господарства, 
еколопчш аспекти розвитку мюьких територш, арх1тектурш та буд1вельш 
проекти);

«Харюв -  територ1я усшшноУ кар’ери» (б1знес-проекти, стартапи, проекти, 
спрямоваш на створення умов для профеюйного розвитку молод!, розвиток 
пщприемницько'У швдативи та створення власного б1знесу в молод1жному 
середовинц, розширення можливостей працевлаштування i побудови усшшноУ 
кар’ери, програмування, 1Т-технолопй).

1.8. На Конкурс можуть бути представлен! шдивщуальш або колективн1 

проекти. Кшьюсть автор!в колективноУ робота не повинна перевищувати 5 oci6.
1.9. Вщ одного закладу вищо'У ocbith до експертних рад подаються не 

бшьше 10 проекНв.

2. Орган!зац!йний комюет та експертн! ради Конкурсу

2.1. Для opraHi3anii та проведения Конкурсу створюеться оргашзацшний 
ком!тет з проведения мюького конкурсу студентських проектш «Харк1в -  MicTO 
молод1жних iHmiaTHB» у 2019 роц! (дал1 -  ОргкомНет).

2.2. ОргкомНет визначае порядок, форми, м1сце, дату проведения вах 
етап1в Конкурсу, забезпечуе оргашзацшну пщготовку, створюе !мщж Конкурсу, 
шформуе про його результата, видае та розповсюджуе шформащйш матер1али.

2.3. Для оцшювання представлених на Конкурс проекДв вщповщно 
до ном!нащй Конкурсу на баз! заклад!в вищо'У освгга створюються експертн! 
ради:

у номшащ! «Розумному MicTy -  креативна молодь» на баз! Харювського 
нац!онального ушверситету iMeHi В.Н. Караз!на;

у номшащУ «Рщному Харкову -  сталий розвиток» на баз! Харювського 
нацюнального ушверситету мюького господарства iMeHi О.М. Бекетова;

у номшацГУ «Харюв -  територ!я усппяпоУ кар’ери» на баз! Харювського 
нацюнального економ!чного ун!верситету iMeHi Семена Кузнеця;

у HOMiHam'i «Харюв — Micro вщкрите, творче, толерантне» на 6a3i Харювського 
нацюнального педагопчного ушверситету iMeHi Г.С. Сковороди.

2.4. Експертш ради е колепальними органами, склад яких затверджуеться 
рпиенням OprKOMiTeTy. Чисельн1сть кожноУ експертноУ ради становить 
до 15 oci6.

2.5. До складу експертних рад входять представники Департаменту освДи 
ХарювськоУ MicbKoi ради, Департаменту у справах Дм’У, молод! та спорту
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ХарювськоУ мюькоУ ради, Молод1жноУ ради при Харювському мюькому головц 
викладач1 та науковщ, члени студентських наукових товариств заклад1в вищо'У 
освгги (за згодою):

Харювського нацюнального ушверситету мюького господарства iMeHi 
О.М. Бекетова;

Харювського нацюнального ушверситету iMeHi В.Н. Каразша;
Харювського нацюнального педагопчного ушверситету iMeHi 

Г.С. Сковороди;
Харювського нацюнального економ1чного ушверситету iMeHi Семена 

Кузнеця;
Харювського нацюнального ушверситету радгаелектронжи;
Нацюнального техшчного ушверситету «Харювський полИехшчний 

шстатут»;
Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого;
Харювського нацюнального ушверситету буд1вництва та архНектури;
Харювського державного ушверситету харчування та торпвлц
Нацюнального фармацевтичного ушверситету;
Харювського гумаштарного ушверситету «Народна укра'Унська академ1я»;
Нацюнального ушверситету цившьного захисту УкраУни;
ХарювськоУ державноУ академ1У дизайну i мистецтв;
Харювського регганального шституту державного управлшня 

НащональноУ академУУ державного управлшня при Президентов! УкраУни;
УкраУнського державного ушверситету зал1зничного транспорту;
Х арк 1ВСького н ац ю н ал ьн ого  м еди ч н ого  уш в ер си тету;
ХарювськоУ гумаштарно-педагопчноУ академУУ;
Харювського нащонального ушверситету внутршшх справ;
Нацюнального аерокосм1чного уншерситету iMeHi М.С. Жуковського 

«Харювський ав1ацшний шститут»;
Харювського нащонального автомобшьно-дорожнього уншерситету;
УкраУнськоУ шженерно-педагопчно’У академУц
Харк1вського нацюнального техшчного уншерситету сшьського 

господарства iMeHi Петра Василенка;
ХарювськоУ державноУ академУУ ф1зичноУ культури;
Харювського навчально-наукового шституту Державного вищого 

навчального закладу «Ушверситет банювськоУ справи»;
НащональноУ академУУ НащональноУ гвардУУ УкраУни.
2.6. Р1шення експертних рад беруться до уваги ОргкомИетом.

3. Порядок проведения Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи:
I етап (вщб1рковий) -  до 26 квггня 2019 року;
II етап (презентащя-захист проекпв) -  до 17 травня 2019 року.
3.2. Конкурсш проекти налагаться до 03 кв1тня 2019 року до експертних рад, 

зазначених у п. 2.4 Положения:
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у номшащУ «Розумному Micxy -  креативна молодь» (Харювський нащональний 
унтерситет iMeHi В.Н. Каразша, м. Харюв, м-н Свободи, 4, головний корпус, 
ауд. 2-68, т. 050-700-91-33);

у номшащУ «Рщному Харкову -  сталий розвиток» (Харювський нащональний 
унтерситет мюького господарства iMeHi О.М. Бекетова, м. Харюв, вул. Маршала 
Бажанова, 17, адмппстративний корпус, ауд. 361-а, т. 707-33-60);

у номшацп «Харюв -  територ1я усшшно'У кар’ери» (Харювський нащональний 
економ1чний ушверситет iMeHi Семена Кузнеця, м. Харюв, просп. Науки, 9-А, 
ауд. 315, т. 702-11-90);

у номшацп «Харюв -  мюто вщкрите, творче, толерантне» (Харювський 
нащональний педагопчний унтерситет iMeHi Г.С. Сковороди, м. Харюв, 
вул. Алчевських, 29, загальний вщщл, ауд. 122, т. 700-35-23).

3.3. Пщ час вщб1ркового етапу члени експертних рад здшенюють ощнювання 
поданих на Конкурс проекпв вщповщно до критерп’в, визначених 
у п. 5 Положения, та визначають учасникш II етапу Конкурсу.

3.4. До учасп у II еташ Конкурсу допускаються студентсью проекти 
(у юлькосп не бшьше 25 проекДв у кожнш номшащУ), що набрали найбшьшу 
юльюсть 6aniB за результатами I етапу.

3.5. Пщ час II етапу учасники Конкурсу представляють своУ проекти 
у форм! презентащУ-захисту з використанням мультимедШноУ техшки або 
стещцв. Час презентащУ — до 10 хвилин.

4. Вимоги до конкурсних роб!т

4.1. Проект мае бути актуапьним дослщженням за обраною темою, м1стити 
обгрунтован1 висновки та конкретш пропозищУ щодо його реал1защУ на практиц!.

4.2. Для учасп в I eTani подаеться опис проекту за такою структурою:
опис проблеми, яка виршуеться (або актуальшеть проекту);
цшьова аудитор!я (на кого спрямовано проект);
сутшсть ifle'i (проекту);
результати, яю будуть отриман1 (у тому числ1 обгрунтування Ух сощальноУ 

значущост1 та суспшьноУ корисносД);
шдикатори BHMiproBaHHH та досягнення результат1в;
опис партнер1в i наявних pecypcie (у тому числ! короткий опис команди 

проекту);
опис процеав (план1в) з реал1зацп проекту (у тому чисш опис того, що вже 

виконано);
опис того, що ще необхщно для реал1защУ проекту (!нформац1йна, 

фшансова, матер1альна допомога, яку необх1дно додатково отримати).
4.3. Опис проекту мае вщповщати таким вимогам: обсяг до10аркуш!в 

(не враховуючи додатюв) на nanepi формату А4 з використанням текстового 
редактора Microsoft Office Word, шрифту Times New Roman, 14 po3Mipy, 
1 м1жрядкового штервалу. Робота надаються в паперовому та електронному 
вар1антах.
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5. Критерп ощнювання конкурсних po6iT

5.1. Обгрунтованють проекту, актуальнють ще!. •
5.2. Сощальна значущють проекту, суспшьна кориснють вщ його 

реал1зацп.
5.3. Наявнють плану реал1зацп проекту.
5.4. Визначення очжуваних результаНв реал1зацп проекту.
5.5. Чггкють, лопчнють та аргументовашсть викладення матер1алт.

6. Визначення та нагородження переможщв

6.1. На шдстав1 ршення експертних рад ОргкомНет визначае 
50 переможщв (I м1сце -  10 переможцш, II мюце -  20 переможщв, III мюце -  
20 переможц!в).

6.2. Переможщ нагороджуються грошовими прем!ями в po3Mipi:
за I Micije -  20 000 грн;
за II мюце -  15 000 грн;
за III мюце -  10 000 грн.
6.3. Нагородження переможщв Конкурсу проводиться шд час урочистого 

прийому мюького голови.

7. Фшансування Конкурсу

7.1. Фшансування Конкурсу здшснюеться в межах кошторису витрат 
навиконання Мюько!’ програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки 
за рахунок kouitib бюджету мюта Харкова на 2019 рж.

8. Приюнцев1 положения

8.1. Змши та доповнення до цього Положения вносяться в порядку, 
встановленому для його прийняття.

Заступник мюького голови — 
керуючий справами виконавчого 
ком1тету мюько! ради

Директор Департаменту 
у справах Дм’!, молод1 та спорту

Директор Департаменту освИи



Додаток 2
до ршення виконавчого компету 
Харк1всько1 мюькоУ ради
в\rJ0Q/. J0/9  № /&9

Склад
о р га ш за ц 1й н ого  к о м п е т у  з п р ов еден и я  

MicbKoro конкурсу студен тсь к и х  п р о е к т  
«XapKiB -  M icro м олод1ж них ппщ атив» у  2 0 1 9  рощ

Деменко 
Ольга 1вашвна

Чубаров
Олексш Сергшович

-директор Департаменту осв1ти ХарювськоУ мюькоУ 
ради, сшвголова оргашзацшного ком1тету;

-директор Департаменту у справах ам ’У, молод1 та 
спорту ХарювськоУ мюькоУ ради, сшвголова 
оргашзацшного комитету.

Члени оргашзацшного комДету

Баюров
Вшь Савбанович

Пономаренко 
Володимир Степанович

Бабаев
Володимир Миколайович

- ректор Харювського нацюнального уншерситету 
iMeHi В.Н. Каразша, доктор сощолопчних наук, 
професор, академж НащональноУ академУУ наук 
УкраУни (за згодою);

- ректор Харювського нацюнального eKOHOMiHHoro 
ушверситету iMeHi Семена Кузнеця, доктор 
економ1чних наук, професор (за згодою);

- ректор Харювського нацюнального уншерситету 
мюького господарства iMeHi О.М. Бекетова, доктор 
наук з державного управлшня, професор, академж 
МУжнародноУ УнженерноУ академУУ (за згодою);

Прокопенко 
1ван Федорович

Помазан 
Алша Петршна

- ректор Харювського нащонального педагогУчного 
ушверситету iMeHi Г.С. Сковороди, доктор 
педагопчних наук, професор, академж НащональноУ 
академУУ педагопчних наук УкраУни (за згодою);

- заступник директора Департаменту -  начальник 
Управлшня у справах а м ’У та молод! Департаменту 
у справах ам ’У, молод1 та спорту ХарювськоУ м1сько'У 
ради;



Леонова 
Альона 1вашвна

Дулова
Алла Степашвна 

Лазарев
Михайло ЕНкторович

- директор комунального закладу «Харювський 
мюький центр дозв1лля молод!»;

- директор Науково-методичного педагопчного 
центру Департаменту освгги Харктсько! мюько!' ради;

- голова МолодЬкноТ ради при Харювському мюькому 
голов1 (за згодою).

Продовження додатка 2

Заступник мюького голови -  
керуючий справами виконавчого 
ком1тету MicbKOi ради

Директор Департаменту 
у справах ciM’Y, молод1 та спорту

Директор Департаменту осв1ти

Т.М. ЧЕЧЕТОВ А-ТЕРАШВ1Л1

О.С. ЧУБАРОВ

(У у  O.I. ДЕМЕНКО


