
Додаток 1 
до Положення про комісію та порядок  
відбору кандидатів на здобуття стипендій 
Президента України для молодих 
письменників і митців у сфері музичного, 
театрального, образотворчого, 
хореографічного, естрадно-циркового 
мистецтва та кіномистецтва 
(пункт 2 розділу ІІІ) 
 
 

                                                    Комісії  з   відбору    кандидатів    на   здобуття 
                                                      стипендій  Президента  України  для    молодих 
                                                      письменників   і  митців    у   сфері     музичного, 
                                                     театрального, образотворчого, хореографічного, 
                                                     естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва 

 
 

ЗАЯВКА  

на здобуття стипендії Президента України для молодих письменників 
і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, 

хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва 
 

(заповнюється особисто) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові претендента, який висувається на здобуття стипендії)  

напрям:______________________________________________________________________________________________________________ 

(молоді письменники, митці у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-
циркового мистецтва та кіномистецтва (в одній заявці зазначається один напрям)) 

 

1. Дата, місяць, рік народження  
(висуваються громадяни віком від 14 до 35 років)_____________________________________ 
2. Місце проживання _____________________________________________________________ 
3. Місце реєстрації _______________________________________________________________ 
4. Моб. тел. (_____)____________________________ Дом. тел. (___)______________________ 
5. Електронна пошта _____________________________________________________________ 
6. Особисті творчі досягнення, зокрема участь у міжнародних та всеукраїнських культурно-
мистецьких проектах, конкурсах, фестивалях, виставках та інших заходах (із зазначенням 
років їх проведення) *____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
* Інформація, зазначена в пункті 6, надсилається також окремо в друкованому вигляді на електронну 
пошту stupendia2019@gmail.com 
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7. Учень, студент (потрібне підкреслити): 
найменування навчального закладу ________________________________________________ 
клас/курс ______________, спеціальність/фах _______________________________________ 
 

 
8. Митець з вищою освітою: 
місце основної роботи, посада______________________________________________________ 
освіта  __________________________________________________________________________ 

(рівень вищої освіти, вищий навчальний заклад) 

________________________________________________________________________________ 
(спеціальність) 

науковий ступінь, вчене звання, почесне звання (за наявності)___________________________ 
членство у творчих спілках (за наявності)____________________________________________ 

 Прошу розглянути мою кандидатуру на здобуття стипендії Президента України на 
засіданні комісії з відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для 
молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, 
хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва у _______ році. 
 

У разі призначення мені стипендії зобов’язуюсь: 
 
за десять календарних днів до дати закінчення виплати стипендії подати до Міністерства 

звіт про творчі досягнення за період, протягом якого отримував стипендію; 
 
при виїзді на постійне або тимчасове проживання за кордон письмово поінформувати про 

це Міністесртва не пізніш як за десять календарних днів до дати виїзду. 
 
 
________________                                                                             ______________________ 
            (дата)                                         (підпис кандидата) 
 
 
 


