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1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регламентує статус і порядок проведення обласного 

проекту «Start-UP business»  (далі - Проект) серед молоді Запорізької області 

щодо підготовки та навчання молоді ведення власної справи, самозайнятості. 

Проект сприяє створенню професійного простору серед молодих 

підприємців, ініціативної молоді та досвідчених підприємців Запорізької 

області. 

 

 

2. Мета та завдання 

 

2.1. Мета заходу – популяризація та розвиток молодіжного 

підприємництва в Запорізькій області. 

Проведення заходів направлених на популяризацію підприємницької 

діяльності серед молоді області 

 

Основними завданнями Проекту є: 

- підвищення рівня бізнес-грамотності молоді Запорізької області; 

- навчання та підготовка молоді до оформлення та написання бізнес-

плану; 

- створення сприятливого середовища для молодіжного 

підприємництва в Запорізькій області через налагодження діалогу між 

експертами, інвесторами та молоддю; 

- розвиток спроможності молоді до створення власних робочих місць; 

- розвиток підприємництва серед молоді області. 

 

2.2. Підстави для розроблення заходу:  

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №148 

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки» та Обласної цільової програми «Молодь 

Запорізького краю» на 2017 – 2021 роки (рішення Запорізької обласної ради 

від 06.04.2017 № 65). 

 

2.3. Організатором заходу є Комунальна установа «Запорізький 

обласний центр молоді» Запорізької обласної ради за підтримки Управління 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної 

адміністрації.  

 

 



3. Учасники проекту 

 

          3.1. Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація заходу – молодь  

віком від 18 до 35 років, що має на меті розпочати підприємницьку діяльність 

та проживає на території Запорізької області. 

 

3.2. Заявки на участь в Проекті приймаються до 29 листопада 2018 року 

(включно). Не розглядаються Заявки на участь у Проекті подані після 

закінчення строку прийому. 

 

3.3. Організатори Проекту залишають за собою право виключити 

Учасників на етапі навчання, або не допустити їх до роботи. Причиною 

відмови у подальшій співпраці можуть бути наступні причини: 

- пропуск лекційних та практичних занять; 

- порушення правил безпеки та норм поведінки на етапах підготовки; 

- за рекомендаціями керівника Проекту або одного з учасників робочої 

групи із зазначенням причин відрахування в письмовому вигляді; 

- психологічна неготовність до навчання та роботи; 

- у разі виявлення протипоказань для роботи в умовах з підвищеним 

фізичним та емоційним навантаженням. 

 

3.4. Подання Заявки на участь у Проекті відповідно до цього 

Положення означає повну згоду конкурсанта з умовами участі, порядком 

організації та проведення Проекту. 

 

4. Порядок організації та проведення 

 

4.1.Проект проводиться на обласному рівні. 

 

4.2. Проект- це цикл тренінгів, майстер-класів, семінарів та воркшопів 

за участі досвідчених практиків у сфері бізнесу, представників громадських 

та державних організацій, основною метою яких є підготовка молоді до 

початку підприємницької діяльності.  

 

4.3. Для організації навчального процесу Проекту залучаються 

представники державного сектору для висвітлення процедури реєстрації 

фізичної-особи підприємця, державної допомоги та оподаткування молодих 

підприємців. 

 



4.4. Проект передбачає отримання учасниками знань та навичок 

започаткування підприємницької діяльності. 

  


