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ЗА  НАПРЯМАМИ

За що можна отримати
премію?

ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ З РОЗВИТКУ
МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ  НА МІСЦЕВОМУ

РІВНІ

(у попередньому році)

правозахисна та політична діяльність, боротьба з
корупцією, розвиток місцевого самоврядування та
місцевої самоорганізації населення, вирішення
питань житлово-комунального господарства;

національно-патріотичне виховання громадян,
підготовка молоді до захисту незалежності і
територіальної цілісності України, розвиток
волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та
іншим утвореним відповідно до законів військовим
формуванням та правоохоронним органам
спеціального призначення, надання допомоги
учасникам та ветеранам АТО;

вшанування та надання допомоги учасникам
боротьби за незалежність України у ХХ столітті,
жертвам політичних репресій та членам їх сімей,
впорядкування військово-меморіальних об’єктів,
пов’язаних з боротьбою за незалежність і
територіальну цілісність України;

впровадження творчих та новітніх ідей у створенні
та веденні бізнесу, створення нових робочих місць,
освіта та працевлаштування соціально уразливих
категорій населення, у тому числі осіб з
особливими потребами, внутрішньо переміщених
осіб;

за особливі досягнення молоді у
розбудові України



ЗА  КРИТЕРІЯМИ

ОСОБИСТОГО внеску у
реалізацію громадських ініціатив
на місцевому рівні;

соціального РЕЗУЛЬТАТУ,
досягнутого внаслідок реалізації
цих ініціатив;

високого рівня ЗАЛУЧЕННЯ
МОЛОДІ до реалізації проектів,
кампаній, заходів;

КІЛЬКІСТЬ реалізованих
проектів, кампаній, заходів.

Необхідно
надати  факти
та  докази  -

 відео ,  фото ,
замітки  в  пресі ,

відгуки ,
грамоти ,

сертифікати ,
подяки  і  т .д .

Увага
!

утвердження ролі сім’ї в
суспільстві, захист дитинства;

культурно-
мистецька та
наукова
діяльність;

захист населення, територій,
навколишнього природного
середовища та майна від
надзвичайних ситуацій, охорона
навколишнього природного
середовища, захист тварин;

популяризація
здорового
способу життя.

Процедура
присудження  премії

 1
ПОДАННЯ

ПРОПОЗИЦІЙ  

до  1 березня

• органи місцевого самоврядування;
• районні держадміністрації;
• громадські об’єднання (які не мають статусу
всеукраїнських);
• відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських
об’єднань;
• благодійні організації;
• місцеві або регіональні ЗМІ.

ПОДАЮТЬ МІНМОЛОДЬСПОРТУ
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО
ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ 



2
ПОПЕРЕДНІЙ

РОЗГЛЯД
ТА  УТВОРЕННЯ

КОМІТЕТУ
З  ПРИСУДЖЕННЯ

ПРЕМІЇ

Мінмолодьспорт

• ЗДІЙСНЮЄ ПОПЕРЕДНІЙ
РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ;
• СТВОРЮЄ КОМІТЕТ
З ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

3 УХВАЛЕННЯ
РІШЕННЯ  ПРО
ВИСУНЕННЯ
КАНДИДАТІВ

до  1 серпня

Комітет з присудження Премії
• Віце-прем’єр-міністр України
• Міністр молоді та спорту
• заступник Міністра молоді та спорту
• по 2 представники від
всеукраїнських громадських
об’єднань, благодійних, міжнародних
організацій та загальнодержавних ЗМІ

РОЗГЛЯДАЄ ПРОПОЗИЦІЇ
ТА РЕКОМЕНДУЄ ДО 20
КАНДИДАТІВ НА
ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЙ 

ПРИСУДЖЕННЯ
ТА  ВРУЧЕННЯ

ПРЕМІЙ

4
Кабінет Міністрів України

ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ЩОДО
ПЕРЕМОЖЦІВ

Дізнайся  більше

• постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333
«Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України»;

• наказ Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016
№ 1461 «Про затвердження форми пропозиції та Критеріїв
висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у розбудові України»

департамент молодіжної політики
Мінмолодьспорту
тел. (044) 287-24-57

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
БАЗА  ЩОДО  ПРЕМІЇ

КОНТАКТИ


