
Інструкція для кандидатур, що подаються на отримання іменної стипендії 

міського голови активній молоді імені Олександра Поля (за звітний 

період: лютий – липень 2022). 

 

До департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного 

виховання Дніпровської міської ради (просп. Дмитра Яворницького, 75. 

Зателефонувати за контактними номерами: 099 476 56 16, 063 852 56 41.) до 

03.10.2022 окрім усіх документів, що зазначені у Положенні про іменні стипендії 

(подання, характеристика, копії дипломів чи грамот за звітний період, фото-, 

відеофіксацію діяльності), необхідно подати у паперовому вигляді:  

1. Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки).  

1.1. У разі, якщо паспорт – ID-картка, то подається копія паспорту та копія 

виписки з Єдиного державного реєстру. (У паспорті повинно бути місце 

реєстрації – місто Дніпро).  

2. Копія Ідентифікаційного податкового номеру.  

3. Копія лицьової сторони картки для виплат «ПриватБанк».  

4. Згода на обробку персональних даних, заповнена від руки (додається)  

 

Важливо! Усі копії (крім Згоди) повинні бути завірені особистим підписом! 

На копіях повинно бути чітко видно всі символи.  

Ручкою синього кольору кандидат, розбірливим почерком, візує кожен 

аркуш наступним чином: Згідно з оригіналом. Прізвище, ініціали. Підпис. (Не 

деканатом, не директором школи, лише особистим підписом). 

У разі, якщо у кандидата відсутня карта для виплат «ПриватБанк» - її 

необхідно відкрити у будь-якому відділені банку.  

Карта потрібна: ПриватБанк «Для виплат». НЕ Універсальна, НЕ Юніора, 

НЕ будь’яка інша. Можливо, у відділенні потрібно буде вказати ОКПО установи, 

що нараховуватиме виплату. ОКПО департаменту: 44261401.  

 

Пакет документів можна залишити у поштовій скриньці міськради, про його 

необхідно підписати «Департамент молодіжної політики та національно-

патріотичного виховання Дніпровської міської ради» і зазначити свій 

контактний номер телефону!  

 

Телефон для довідок: 093 505 99 97, 056 745 03 95, Луденський Сергій 

Олексійович – заступник директора департаменту молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. 

 

Положення про стипендії: 

https://old.dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/ws

GetTextPublicDocument?pID=458324&name=72/16  



ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

Я, __________________________________________________________, 

народився (-лась)___________, паспорт серія ____ № ___________, виданий 

______________________________ ____________________________(ким, коли) 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду 

департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання 

Дніпровської міської ради на: обробку моїх персональних даних з первинних 

джерел у такому обсязі: відомості про освіту, паспортні дані, ідентифікаційного 

коду, банківських реквізитів, дані про зареєстроване або фактичне місце 

проживання, номери телефонів з ціллю ведення бази персональних даних та з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 

адміністративної та іншої інформації; використання персональних даних, що 

передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, 

їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки 

персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними 

даними, що здійснюються за згодою суб’єкта відносин, пов’язаних з 

персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних 

даних чи відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону); поширення 

персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу 

за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону; 

зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший 

термін уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів 

для доповнення моїх персональних даних.  

 

 

_____________ 2022 року        __________ 
(дата)                    (підпис) 


