
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України» 

1. Мета 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України» (далі – проект постанови) розроблено з метою 

організації процедури присудження Премії Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України, передбаченої постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» 

(далі – Премія) під час війни в Україні, а також врахування внеску молоді, 

особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому 

рівні, зокрема щодо наближення перемоги України, захисту її територіальної 

цілісності та сувернітету. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект постанови розроблено Міністерством молоді та спорту України за 

власною ініціативою.  

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року 

№ 2102-IX, (далі – Указ) на підставі пропозиції Ради національної безпеки і 

оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 

Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в 

Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. 

Ураховуючи повномасштабне вторгнення росії на територію України 

24 лютого 2022 року, а також безпекову ситуацію в Україні під час вторгнення 

окупаційних військ, процедура подання пропозицій на присудження Премії для 

багатьох молодих людей була унеможливлена.  

З метою створення рівних умов для молоді в Україні щодо подання 

пропозицій на присудження Премії, а також враховуючи особливі досягнення 

молоді в розбудові України під час війни, існує потреба у внесенні змін до 

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді у розбудові України», (далі – Положення) 

в частині: 

1) перегляду термінів подання пропозицій на присудження Премії, 

визначених у пункті 7 Положення, із урахуванням війни в Україні; 

2) перегляду напрямів, за які присуджується Премія для молоді, визначених 

у пункті 3 Положення, для врахування досягнень молоді під час війни; 
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3) перегляду процедури вручення диплому та нагрудного знаку лауреату 

Премії, визначеного у пункті 11 Положення, із урахуванням безпекової ситуації 

під час війни в Україні. 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом постанови пропонується внести зміни до Положення. 
 

4. Правові аспекти 

Акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту 

постанови: Закон України «Про основні засади молодіжної політики»; постанова 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 «Про затвердження 

Положення про Міністерство молоді та спорту України». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація постанови потребуватиме витрат з державного бюджету за 

КПКВК 3401070 «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та 

державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій». 

Фінансово-економічні розрахунки додаються. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект постанови оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства 

молоді та спорту України. 

Проект постанови стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

територіального розвитку, тому проект потребує погодження із Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», 

обласними державними адміністраціями. 

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери, тому не 

потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських 

профспілок, їхніми об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців. 

Проект постанови не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує 

погодження із Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, 

всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми 

спілками. 

Проект постанови не стосується функціонування та застосування 

української мови як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим 

із захисту державної мови. 

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій. 
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7. Оцінка відповідності 

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань 

України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, 

гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації. 

Проект постанови буде надіслано до Національного агентства з питань 

запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної 

експертизи. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи не проводилися.  

8. Прогноз результатів 

Очікуваний результат реалізації постанови – сприятиме ефективності та 

результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів, пов’язаних із присудженням Премії, а також створення 

рівних умов для участі молоді у відборі на присудження Премії з урахуванням 

війни в Україні. 

Критерієм ефективності реалізації постанови є забезпечення присудження 

Премії у 2023 році, враховуючи особливі досягнення молоді в розбудові України 

під час війни. 

Ризики, пов’язані з реалізацією постанови, відсутні. 

Реалізація постанови не матиме впливу на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 

здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих 

груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 

рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 

утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

Інформація щодо впливу реалізації постанови на інтереси заінтересованих 

сторін: 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

1 2 3 

Молодь України 

(віком від 14 до 35 

років) 

Позитивний вплив Створення рівних умов для молоді в 

Україні щодо подання пропозицій на 

присудження Премії та отримання 

відзнаки за особливі досягнення в 

розбудові України. 
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1 2 3 

Місцеві органи 

виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування 

Позитивний вплив Присудження Премії забезпечить якісну 

співпрацю молоді та влади в питаннях 

розвитку молодіжної політики та інших 

сфер державної політики з питань молоді 

на місцевому рівні. 

 

 

Міністр молоді та спорту України       Вадим ГУТЦАЙТ 
 

___ ____________ 2022 р. 


