
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді в розбудові України» 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 

… 

3. Премія присуджується за особливі досягнення, що 

сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому 

рівні, у попередньому році за такими напрямами: 

1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з 

корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої 

самоорганізації населення, вирішення питань житлово-

комунального господарства; 

2) 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 особам, які 

беруть або брали участь в антитерористичній операції в 

Донецькій і Луганській областях; 

 

… 

3. Премія присуджується за особливі досягнення, що 

сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому 

рівні, у попередньому році за такими напрямами: 

1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з 

корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої 

самоорганізації населення, вирішення питань житлово-

комунального господарства; 

2) національно-патріотичне виховання громадян, 

утвердження національної ідентичності громадян на 

основі духовних цінностей українського народу, 

національної самобутності, підготовка молоді до захисту 

незалежності і територіальної цілісності України, 

самовідданість, виявлена в захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, 

популяризація та сприяння поширенню серед молоді 

служби у Збройних Силах та інших утворених відповідно 

до законів військових формуваннях та правоохоронних 
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3) вшанування та надання допомоги учасникам боротьби 

за незалежність України у XX столітті, жертвам політичних 

репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-

меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за 

незалежність і територіальну цілісність України; 

4) 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 тощо; 

5) популяризація здорового способу життя, cпортивної 

діяльності, профілактики та охорони здоров’я населення; 

6) утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист 

дитинства, материнства та батьківства; 

7) культурно-мистецька та наукова діяльність, 

збереження і популяризація історичної та культурної 

спадщини; 

 

 

 

 

органах спеціального призначення; 

3) вшанування та надання допомоги учасникам боротьби 

за незалежність України у XX столітті, жертвам політичних 

репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-

меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за 

незалежність і територіальну цілісність України, 

відновлення та збереження національної пам'яті; 

4) розвиток волонтерського руху, створення та 

розвиток волонтерських ініціатив, спрямованих на 

допомогу особам для задоволення їхніх продовольчих, 

санітарних, медичних та військових потреб в умовах 

воєнного стану в Україні, інших волонтерських 

ініціатив, спрямованих на підтримку населення в 

умовах воєнного стану в Україні та залучення молоді до 

відновлення України; 

5) впровадження підприємницьких ідей молоді у 

створенні, веденні та відновленні бізнесу, створення 

нових робочих місць, освіта та працевлаштування 

молоді, зокрема соціально уразливих категорій 

населення, у тому числі осіб з інвалідністю, внутрішньо 

переміщених осіб тощо; 

6) популяризація здорового способу життя, 

cпортивної діяльності, профілактики та охорони 

здоров’я населення; 
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8) захист населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, 

захист тварин. 

 

 

 

Молодіжні ініціативи на місцевому рівні повинні бути 

реалізовані в більш як одній адміністративно-територіальній 

одиниці в межах Автономної Республіки Крим, області, мм. 

Києва та Севастополя. 

… 

7. Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, громадські об’єднання, які не мають 

статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи 

всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні 

організації, місцеві або регіональні засоби масової 

інформації подають до 1 березня (у 2016 році - до 1 червня) 

Мінмолодьспорту, але не більш як на одну особу: 

7) впровадження ініціатив, спрямованих на захист 

прав дітей, пропагування інституту сім'ї, 

відповідального батьківства та материнства 

8) захист населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, 

захист тварин, надання допомоги, що сприяла 

збереженню (стабілізації) життя людей в умовах 

воєнного стану в Україні, 

евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення 

із районів проведення воєнних (бойових) дій та 

небезпечних територій у безпечні місця України. 

Молодіжні ініціативи на місцевому рівні повинні бути 

реалізовані в більш як одній адміністративно-територіальній 

одиниці в межах Автономної Республіки Крим, області, мм. 

Києва та Севастополя. 

… 

7. Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, громадські об’єднання, які не мають 

статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи 

всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні 

організації, місцеві або регіональні засоби масової 

інформації подають до Мінмолодьспорту, але не більш як на 
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… 

3) характеристику кандидата на присудження Премії із 

зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані 

громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за 

підписом керівника, що скріплюється печаткою; 

… 

6) згоду кандидата на обробку персональних даних; 

7) довідку, що підтверджує місце проживання кандидата 

на здобуття Премії, яка видана в установленому порядку; 

8) довідку з установи банку щодо рахунку в 

національній валюті. 

 

Абзаци відсутні. 

 

 

 

 

8. Мінмолодьспорт: 

… 

4) готує щороку згідно з рішенням Комітету проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України про 

одну особу, лист, до якого додаються: 

… 

3) характеристику кандидата на присудження Премії із 

зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані 

громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за 

підписом керівника; 

… 

6) унікальний номер запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі (за наявності); 

7) довідку з установи банку щодо рахунку в 

національній валюті. 

Подання документів для здобуття Премії, визначених 

у підпунктах 1-7 цього пункту, здійснюється до 1 березня 

(у 2016 році – до 1 червня). 

У період дії воєнного стану в Україні та протягом 

шести місяців після його припинення або скасування 

строки, визначені в абзаці дев’ятому цього пункту, не 

застосовуються та встановлюються Мінмолодьспортом. 

8. Мінмолодьспорт: 

… 

4) готує щороку згідно з рішенням Комітету проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України про 

присудження Премії та в установленому порядку подає його 
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присудження Премії та в установленому порядку подає його 

до 1 серпня на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Абзац відсутній. 

 

 

… 

 

Пункт відсутній. 

 

до 1 серпня на розгляд Кабінету Міністрів України. 

У період дії воєнного стану в Україні та протягом 

шести місяців після його припинення або скасування 

строки, визначені в підпункті 4 цього пункту, не 

застосовуються та встановлюються Мінмолодьспортом. 

… 

12. У період дії воєнного стану в Україні та протягом 

шести місяців після його припинення або скасування 

формат вручення диплому та нагрудного знаку, 

визначений в пункті 11 цього Положення, визначається 

Мінмолодьспортом за погодженням з Кабінетом 

Міністрів України. 

 

 

 

Міністр молоді та спорту України                           Вадим ГУТЦАЙТ 

___ _________ 2022 р.  


