
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 
розбудові України

1. Загальні положення:

• Нормативно-правово-база:

− Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п; 

• Орієнтовні терміни проведення: подача документів до 1 лютого поточного 
року.

1.1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку 
суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного 
авторитету.

1.2. Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35 років за досягнення у 
розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При 
цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії 
за попередні роки.

1.3. Щороку присуджується 60 Премій у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян кожна. Премія не присуджується повторно. Премія не 
присуджується за досягнення, які вже були відзначені державними нагородами.

2. Номінації та вимоги до претендентів на отримання премії:

2.1. Номінація за виробничі досягнення – значне перевиконання виробничих завдань, 
високий ступінь їх складності, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку 
виробництва.

2.2. Номінація за наукові досягнення – рівень державного та міжнародного визнання 
наукових та науково-прикладних результатів.

2.3. Номінація за творчі досягнення:

• здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, 
міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно-
мистецьких змаганнях;

• вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, 
збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва, традиційної 
культури українського народу;

• значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний Академією 
мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими спілками, літературно-
мистецькими об'єднаннями.

2.4. Номінація за спортивні досягнення – високий спортивний результат 
(встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу 
серед молодших вікових груп.

2.5. Номінація за особисту мужність:

• відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпечення 
громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-%D0%BF


• особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у складі 
національного контингенту чи національного персоналу України, 
направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з 
підтримання миру і безпеки;

2.6. Номінація за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху – активне 
залучення молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності 
їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних 
заходів.

3. Порядок та строки подання заявок:

3.1. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на присудження Премії 
утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за 
особливі досягнення молоді у розбудові України. Комітет розглядає відповідно до 
покладених на нього завдань подання про присудження Премії, проводить 
конкурсний відбір кандидатів.

3.2. Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження Премії приймається 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 
Комітету. Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

3.3. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян 
подають щороку до 1 лютого відповідно до номінацій, за якими висуваються 
кандидати на здобуття Премії, міністерствам та іншим центральним органам 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній та 
галузевим академіям наук, всеукраїнським молодіжним громадським організаціям: 

• 1) клопотання про присудження Премії; 2) у двох примірниках:  
характеристику кандидата на здобуття Премії із зазначенням його 
досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за 
підписом керівника, що скріплюється печаткою; особовий листок з обліку  
кадрів кандидата за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи 
або навчання, що скріплюється печаткою; копію паспорта;копію довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера.

3.4. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, Національна та галузеві академії наук, всеукраїнські молодіжні 
громадські організації відбирають на підставі поданих документів не більш як 
п’ять кандидатів на здобуття Премії і подають щороку до 1 березня 
Мінмолодьспорту:

• список кандидатів за підписом керівника відповідного органу, установи та 
організації; документи, зазначені в пункті 3.4; інформацію про загальну 
кількість кандидатів на здобуття Премії.

3.5. Мінмолодьспорт готує обґрунтовані пропозиції за результатами розгляду поданих 
документів та вносить проект розпорядження Кабінету Міністрів України про 
присудження Премії та подає його до 1 червня в установленому порядку.

3.6. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою 
для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення виплати грошової 
винагороди.


