
Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

ДОДАТОК 2

Число, місяць і рік 
народження

Бензарь Антон Єгорович
ЗО листопада 1998 року

Посада, місце роботи 3 2018 року є Головою Ради студентського 
самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ»

Освіта Наразі студент III курсу ДВНЗ «ДонНТУ», 
спеціальність «Електроенергетика»

Науковий ступінь, 
вчене звання

-

Володіння мовами Англійська, українська та російська

Нагороди, почесні 
звання

Отримує підвищену стипендію за успіхи в навчанні 
та є старостою групи

Досвід громадської 
діяльності

Антон веде активне суспільне життя в університеті 
та місті. Був учасником всеукраїнських форумів та 
тренінгів. Отримані знання реалізовує в роботі 
самоврядування. Організовує та приймає участь у 
спільних бесідах, зустрічах, круглих столах, заходах 
зі школярами міста Покровськ. Є учасником 
програми Британської ради «Активні громадяни» та 
має відповідний сертифікат. Приймає участь у 
дебатних турнірах. Є членом Ради переміщених 
закладів вищої освіти при Міністерстві освіти і науки 
України. Приймав участь у Раді регіонального 
розвитку Донецької області під головуванням 
Президента України Петра Порошенка.

Особисті досягнення Є співавтором проекту «Eco-fest», учасником 
проекту «АнтиТреш» - студентських ініціатив, що 
націлені на покращення екологічної ситуації в місті 
Покровськ, був волонтером на Дні Європи, Східний 
освітній форум. Представляє університет та 
м.Покровськ на всеукраїнських конкурсах: «Авіатор»



Контактна
інформація

(Благодійний фонд Бориса Колеснікова), «Future of 
Ukraine 2019» (Благодійний фонд св. Володимира), 
«Стипендія наукового товариства СІЛА ім. Т.Г. 
Шевченка» (для внутрішньо переміщених осіб), 
«European Forum Alpbach 2017, 2018, 2019».

anton.benzar@donntu.edu.ua
abenzar94@gmail.com
+380958751559

Напрямок та Сприяти забезпеченню координації дій органів
мотивація роботи у виконавчої влади з питань реалізації державної
молоджній раді політики у молодіжній сфері; сприяти залученню

молоді до вирішення питань соціально-економічного, 
політичного та культурного життя суспільства; брати 
участь у проведенні моніторингу виконання рішень 
Кабінету Міністрів України з питань реалізації 
державної політики у молодіжній сфері та готувати 
пропозиції за його результатами.

Дата /
Місце для печатки Підпис

0 S7. о t  2 0 -19
*

1

4

mailto:anton.benzar@donntu.edu.ua
mailto:abenzar94@gmail.com


ДОДА ТОК 6

БЛАНК

ІНФОРМАЦІЯ*  
про результати діяльності

1. У Молодіжному Хабі ДонНТУ пройшов захід, присвячений життю та творчості 
Стівена Хокінга

https://donntu.cdu.ua/studcnt/u-molodizhnomu-xabi-donntu-proishov-zaxid-prisvyachenii-
zhittvu-ta-tvorchosli-stivena-xokinga.html

2. У Покровську пройшла перша частина Екофесту
Двадцять першого квітня, у Всеукраїнський день довкілля, пройшла перша частина 
Екофесту. Студенти Донецького національного технічного університету, місцеві 
активісти, депутати, підприємці (ТО «Український донецький куркуль») дружно 
вийшли, щоб покращити наше місто -  висадити дерева та кущі на бульварі 
Андрющенка та біля входу у Молодіжний Хаб.

3. У Покровську пройшла друга частина Екофесту
Четвертого травня в Покровську пройшла друга частина Екофесту, організованого 
за ініціативи студентського самоврядування Донецького національного технічного 

-університету. Проект «Екофест» підтриманий громадською організацією «Світло» 
на конкурсі міні-грантів (за підтримки USAID).
Тож, активна та небайдужа молодь, озброївшись необхідним інвентарем і гарним 
настроєм, спільними зусиллями зробила наше місто кращим і чистішим. Так, було 
прибрано територію біля пам’ятника «Танк Т-34» і на відкритому просторі 
«Залізняк», а також здійснено полив посаджених під час першої частини Екофесту 
рослин на бульварі'Андрющенка (біля Молодіжного Хабу ДонНТУ)

4. Участь самоврядування ДонНТУ у Всеукраїнському форумі «Молодіжна рада -  
м ол од і ж н а в л а д а»
https://donntu.edu.ua/studentske-samovryaduvannva/uchast-studentiv-donntu-u- 
vseukra%Dl%97nskomu-forumi-molodizhna-rada-molodizhna-vlada.html

5. Участь команди самоврядування ДонНТУ в регіональному форумі «Студентська/
республіка Донеччини»
https://donntu.edii.ua/studentske-samovrvaduvannva/iichast-komandi-donntu-v- 
regional nomu-forumi-studentska-respublika-donechchini.html

6. В ДонНТУ пройшов базовий тренінг за участі самоврядування для молоді за програмою 
«Активні громадяни»
https://donntu.edu.ua/podii/v-donntu-proishov-bazovii-trenina-dlya-molodi-za-
programoyu-aktivni-gromadyani.html

7. Голова самоврядування ДонНТУ взяв участь у засіданні Ради студентів переміщених ВНЗ 
https://donntu.edu.ua/studentske-samovrvaduvannva/student-donntu-vzvav-uchast-u- 
zasidanni-radi-studentiv-pcremishhenix-vnz.h tml

8. Участь представників самоврядування ДонНТУ в XI Всеукраїнському форумі 
студентського самоврядування
https://donntu.edu.ua/main/uchast-predstavnikiv-donntu-v-xi-vseukra%Dl%97nskomu-
forumi-studentskogo-samovryaduvannya.html

9. Самоврядування ДонНТУ взяло участь у регіональному форумі «Зміни 
починаються з тебе»
https://donntu.edu.ua/studentskc-samovrvaduvannva/studenti-donntu-vzvali-uchast-u- 
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10. Активісти Доні П'У презентували свої ідеї на конкурсі соціальних проектів 
«Від мрій до дій» від організації U-Report
https://donntu.edu.ua/studentskc-samovryaduvannva/aklivisii-donntu-prezentuvali- 
svo%l.)l%97-ide%Dl%97-na-konkursi-socialnix-proektiv-vid-mrii-do-dii-vid- 
organizaei%D 1 %97-u-report.html

11. Студентське самоврядування ДонНТУ провело зустріч з активістами шкіл 
1 Іокровська
https://donntu.edu.ua/studentske-samovrvaduvannva/studentske-samovrvaduvannva-
donntu-provelo-zustrich-z-aktivistami-shkil-pokrovska.html

12. Студенти ДонНТУ влаштували незабутнє свято «Дебют першокурсника 2018» 
https://donntu.edu.ua/podii/studenti-donntu-vlashtuvali-nezabutnve-svyato-debvut- 
pershokursnika-201 8.html

13. Благодійна акція «Торбинка добра» стала традицією в ДонНТУ 
https://donntu.edu.ua/main/bhmodiina-akciva-torbinka-dobra-stala-tradieiveyu-v- 
donntu.html

14. Студенти ДонНТУ привітали із прийдешніми новорічними святами 
https://donntu.edu.ua/main/studenti-donntu-privitali-iz-priideshnimi-novoriehnimi- 
svyatami.html

15. Студентське самоврядування ДонНТУ привітало жінок зі святом весни 
https://donntu.edu.ua/podii/studentske-samovrvaduvannva-donntu-privitalo-zhinok-zi- 
svvatom-vesni.html

Посада уповноваженої особи Підпас Ініціали, прізвище

Місце для печатки (за наявності) ,

https://d
https://donntu.edu.ua/studentske-samovrvaduvannva/studentske-samovrvaduvannva-
https://donntu.edu.ua/podii/studenti-donntu-vlashtuvali-nezabutnve-svyato-debvut-pershokursnika-201_8.html
https://donntu.edu.ua/podii/studenti-donntu-vlashtuvali-nezabutnve-svyato-debvut-pershokursnika-201_8.html
https://donntu.edu.ua/main/bhmodiina-akciva-torbinka-dobra-stala-tradieiveyu-v-donntu.html
https://donntu.edu.ua/main/bhmodiina-akciva-torbinka-dobra-stala-tradieiveyu-v-donntu.html

