
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

від 9 листопада 2007 року №Р-503/0/3-07 
 

 

Про запровадження обласних 

грантів молодим вченим 
 

 

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, 

„Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 роки”, 

„Про наукову і науково-технічну діяльність”, указами Президента України 

від 4 липня 2005 року № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, від 9 квітня 2002 

року № 315/2002 „Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених”, 

регіональною програмою „Молодь Дніпропетровщини 2007 – 2011 роки”, 

затвердженою рішенням обласної ради від 23 березня 2007 року № 109-7/V: 

 

 

1. Запровадити щорічне проведення обласного конкурсу проектів „Молоді 

вчені – Дніпропетровщині” на отримання обласних грантів. 

 

2. Затвердити Положення про проведення щорічного обласного конкурсу 

проектів „Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання обласних грантів 

(додається). 

 

3. Затвердити склад експертної ради з визначення претендентів – молодих 

вчених на отримання обласних грантів (додається).  

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження та 

організаційно-фінансового забезпечення покласти на головне управління 

освіти і науки облдержадміністрації (Сиченко), контроль – на заступника 

голови облдержадміністрації Бородіна Є.І. 

 

 

 

Т.в.о. голови облдержадміністрації 

                                                             

                                 В.В.БОНДАР 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення щорічного обласного 

конкурсу проектів „Молоді вчені  Дніпропетровщині” 

на отримання обласних грантів 
 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цим Положенням регулюється процедура проведення та 

визначення переможців щорічного обласного конкурсу проектів „Молоді 

вчені – Дніпропетровщині” на отримання обласних грантів за рахунок коштів 

обласного бюджету (далі – конкурс). 

1.2. У цьому Положенні термін „обласний грант” (далі – грант) слід 

розуміти як фінансову підтримку молодих вчених для вирішення актуальних 

проблем Дніпропетровської області шляхом створення власних науково-

дослідних розробок. 

1.3. Метою конкурсу є виявлення талановитих молодих вчених, 

сприяння їх професійному росту при вирішенні конкретних проблем 

інноваційного розвитку Дніпропетровської області. 

Конкурс проводиться для сприяння обміну ідеями між молодими 

вченими та стимулювання перспективних досліджень, спрямованих на 

вирішення проблем Дніпропетровської області. 

1.4. Завдання конкурсу: 

залучення молодих вчених до вирішення актуальних проблем 

Дніпропетровської області шляхом створення власних науково-дослідних 

розробок; 

          забезпечення розробки проектів високого інноваційного рівня. 

 

ІІ. Робочий орган конкурсу 
 

           2.1. Для організації і проведення конкурсу створюється експертна рада 

з визначення претендентів – молодих вчених на отримання обласних грантів 

(далі – Експертна рада). 

2.2. Персональний склад Експертної ради затверджується 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 

2.3. До складу Експертної ради входять провідні науково-педагогічні 

працівники вищих навчальних закладів, наукових організацій, представники 

облдержадміністрації, депутати обласної ради. 

2.4. Експертну раду очолює заступник голови облдержадміністрації. 

Голова та члени експертної ради беруть участь у роботі на громадських 

засадах. 

          2.5. Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин її складу. 



2.6. Експертна рада на своїх засіданнях розглядає подані роботи і у разі 

потреби залучає до їх розгляду необхідних фахівців.  

Експертна рада узагальнює матеріали конкурсу, визначає переможців 

конкурсу і готує звіт за його підсумками, який оприлюднює у засобах 

масової інформації. 

2.7. Експертна рада аналізує і дає оцінку представленим проектам, 

організовує їх публічний захист і приймає рішення про визначення 

переможців конкурсу. 

 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу 
 

3.1. Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації до 20 

квітня розповсюджується інформація про конкурс серед вищих 

навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, а також через мережу 

Інтернет і засоби масової інформації. 

 

3.2. Конкурс проводиться в два етапи. 

I етап – інформування молодих вчених щодо умов проведення конкурсу та 

збір проектів на отримання обласних грантів Експертною радою. 

II етап – аналіз проектів на отримання обласних грантів, 

конкурсний відбір найкращих робіт, визначення переможця та виплата 

грантів. 

 

3.3. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені (вчені віком до 35 

років) або групи молодих вчених вищих навчальних закладів ІII–ІV рівнів 

акредитації, наукових і науково-дослідних установ Дніпропетровської 

області, які є громадянами України та мешкають у Дніпропетровській 

області. 

 

3.4. На конкурс подаються проекти молодих вчених на обрану ними 

тему з числа тем, які визначені Експертною радою. 

 

3.5. Проекти, що надсилаються на конкурс, повинні спрямовуватися на 

розв’язання конкретних наукових або науково-технічних проблем, задач у 

галузях математики, інформатики, механіки, фізики, хімії, біології, 

медицини, дисциплін, що знаходяться на стику вищезазначених технічних 

наук та інноваційних розробок, для Дніпропетровської області.  

 

3.6. Пакет документів щодо участі в конкурсі надається до Експертної 

ради до 3 травня. 

 

3.7. Пакет документів на конкурс включає в себе проект та аплікаційні 

форми, які оформлюються у трьох примірниках кожний. 

Аплікаційні форми включають: реєстраційну картку проекту; опис проекту;  

кошторис витрат;  



 

довідку-об’єктивку; рекомендаційні листи. 

Зразки аплікаційних форм розробляються та затверджуються на 

засіданнях Експертної ради. 

До реєстраційної картки проекту вносяться основні відомості про 

проект. 

           Опис проекту містить інформацію про його актуальність для області, 

мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані 

результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту та його прикладний 

характер. 

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, 

пов’язаних із реалізацією. 

Довідка-об’єктивка містить біографічні відомості про авторів проекту, 

інформацію про їх освіту, трудовий стаж. 

Рекомендаційні листи містять обґрунтування необхідності реалізації 

проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо.  

Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній галузі і 

оформляються в установленому порядку. 

3.8. Проекти, що не підкріплені повним пакетом аплікаційних форм, не 

розглядаються. 

 

ІV. Порядок визначення переможців 
 

           4.1. Експертна рада розглядає проекти і визначає переможців до 20 

червня. 

4.2. Переможець конкурсу визначається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У 

разі рівної кількості голосів, голос голови Експертної ради є вирішальним. 

4.3. Рішення про визначення переможців та затвердження сум на 

гранти оформлюється протоколом засідання Експертної ради, який 

підписується головою та всіма присутніми на засіданні членами Експертної 

ради. У протоколі в обов’язковому порядку зазначається думка незалежних 

експертів у разі їх залучення. 

4.4. Про прийняте рішення учасників конкурсу повідомляють 

шляхом особистого інформування переможців, а також публікаціями в 

мережі Інтернет і засобах масової інформації. 

4.5. Проекти, автори яких вже одержували гранти за перемогу в інших 

конкурсах різного рівня, не розглядаються. 

 

V. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу 
 

           5.1. Переможець конкурсу укладає договір з головним управлінням 

освіти і науки облдержадміністрації про виконання науково-технічних робіт. 

Форма договору розробляється та встановлюється головним управлінням 

освіти і науки облдержадміністрації. 



5.2. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому 

головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації порядку на 

спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відповідних відділеннях 

банку. 

5.3. Переможець подає до головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації звіт про використання виділених коштів у порядку, 

зазначеному у договорі. У разі використання коштів не за призначенням 

одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором. 

5.4. Кошти на виплату грантів виділяються з обласного бюджету 

відповідно до регіональної програми „Молодь Дніпропетровщини: 2007–2011 

роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 23 березня 2007 року № 109-

7/V. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

5.5. Інформація про призначення грантів молодим вченим 

оприлюднюється через засоби масової інформації. 

 

 

 

 


