
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра  

молоді та спорту України  

 

_____________  Ніна УМАНЕЦЬ 

______________2021 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення  

Всеукраїнської акції з нагоди вручення Премії Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України 

 

РОЗДІЛ I 

1. Назва проєкту,  заходу:  Всеукраїнська акція з нагоди вручення Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. 

2. Рівень проведення: 

міжнародний, всеукраїнський, місцевий. 

3. Зміст проєкту, заходу: 

освітньо-виховні, інформаційно-просвітницькі, експертно-аналітичні, 

культурологічні. 

4. Підстава для розроблення програми: підпункт 1 пункту 1 завдань і заходів 

з виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2021 – 2025 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 02 червня 2021 року № 579, Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді 

та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року 

№ 116, Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної 

політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, 

затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України 

від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583, та пункт 1.2.3 розділу 1.2 Календарного 

плану щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері 

на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України  

від 30 липня 2021 року № 2732. 

5. Строк реалізації проєкту, проведення заходу:  

початок  – 10 вересня 2021 року; 

закінчення – 10 вересня 2021 року. 

6.  Місце реалізації проєкту, проведення заходу:  

м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, Будинок Уряду. 

7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проєкту, проведення  

заходу: залучення молоді до суспільно значущої діяльності. 
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Становлення України як демократичної держави зумовлюється 

необхідністю залучення молоді до суспільно значущої діяльності, підвищення її 

мобільності, рівня активності у соціально-економічних процесах, набуття 

молоддю необхідних знань для її можливої участі в розвитку країни, 

імплементація міжнародного досвіду роботи в молодіжній сфері. За даними 

соціологічного дослідження 2018 року про становище молоді в Україні рівень 

громадянської активності сучасної молоді є досить низьким. Лише 8% молодих 

людей готові взяти на себе ініціативу з організації громадських проєктів та 

програм, спрямованих на покращення суспільного життя свого населеного 

пункту зокрема, та України загалом. Крім цього, лише 3,7% молоді бере активну 

участь у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій в Україні.  

Зважаючи на це, існує нагальна потреба в реалізації проєктів та проведенні 

заходів, спрямованих на залучення молоді до суспільно значущої діяльності, що 

зумовлює актуальність проведення Всеукраїнської акції з нагоди вручення 

Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України. 

8. Основні завдання проєкту, заходу: 

● забезпечити підвищення рівня участі молоді в суспільно значущій 

діяльності; 

● сприяти підвищенню якості молодіжної роботи в Україні та рівня 

громадянської активності молоді з різних регіонів України; 

● сприяти підвищенню комунікації між молоддю з різних регіонів 

України з метою залучення молоді до суспільно значущої діяльності; 

● залучити молодь до реалізації молодіжних ініціатив на місцевому 

рівні, які характеризуються найбільш вагомим соціальним результатом. 

 

9. Очікуваний результат:  

За результатами проведення Всеукраїнської акції з нагоди вручення Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, 

20 учасників з різних регіонів України буде об’єднано спільною метою щодо 

залучення молоді до суспільно значущої діяльності, буде підвищено її 

мобільність та рівень активності у соціально-економічних процесах. Учасники 

набудуть необхідні знання для її участі в розвитку країни, імплементації 

міжнародного досвіду роботи в молодіжній сфері. 

Всеукраїнська акція стане дієвою платформою для створення ефективної 

спільноти молодих людей з метою співпраці, обміну досвідом та кращими 

практиками реалізації спільних ініціатив на місцевому та регіональному рівнях; 

буде підвищено рівень вмотивованості молоді для подальшої спільної реалізації 

проектів; створені сприятливі умови для підвищення рівня громадянської 

активності молоді та залучення її до суспільно значущої діяльності. 

Під час проведення заходу враховано принцип ґендерної рівності, оскільки 

створено рівні можливості до участі як чоловіків, так і жінок (склад учасників 

становитиме: 55 % – чоловіки, 45 % – жінки). 
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РОЗДІЛ ІІ 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проєкту, проведення заходу:  

Міністерство молоді та спорту України, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 

тел.: (044) 284-30-26. 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проєкту, проведення заходу: 

Бєляєва Ірина Іванівна – директор департаменту молодіжної політики 

Міністерства молоді та спорту України, тел. (044) 289-01-50; 

Сакута Марія Андріївна – начальник відділу регіональної молодіжної 

політики та підтримки ініціатив молоді департаменту молодіжної політики 

Міністерства молоді та спорту України, тел. (044) 284-30-26. 

 

 3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проєкту, проведенні 

заходу: 

Міністерство молоді та спорту України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 

тел. (044) 289-03-66. 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

1. Кількість  учасників проєкту, заходу: 20 осіб 

у тому  числі: жінки – 9 осіб, чоловіки – 11 осіб. 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проєкту, проведення 

заходу: 5. 

3. Сценарний план реалізації проєкту,  проведення заходу: 

 

9.00 – 12.00 Прибуття лауреатів Премії до Будинку Уряду 

(вул. Грушевського, 12/2). 

Вирішення організаційних питань (реєстрація учасників) 

12.00 – 14.00 Міністр молоді та спорту зачитує розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України». 

Прем’єр-міністр України вітає нагороджених. 

Під час нагородження представники молоді висловлюють 

подяку за високу оцінку їхньої праці 

14.00 – 14.15 Прем’єр-міністр України виголошує заключне слово 

14.15 – 14.45 Фотографування лауреатів Премії з керівництвом Уряду 

15.00 – 16.00  Від’їзд учасників заходу 
 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проєкту, заходу 

№ 

з/п 

Назва Кіль-

кість 

Призначення 

1. Проїзд учасників заходу 18 Лауреати повинні дістатися до 

м. Києва з областей для 

урочистого вручення їм 
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дипломів, нагрудних знаків і 

грошової винагороди в 

урочистій обстановці 

Прем’єр-міністром України 

2. Поліграфічні послуги 

 Дипломи для лауреатів з 

папкою (папка з твердого 

картону, що має форму 

прямокутника розміром 

430х302 мм, складеного в один 

згин по лінії короткої сторони. 

Зовнішній бік обкладинки 

обтягнутий червоною 

шевровою шкірою з 

фланелевою підкладкою. 

Диплом з крейдованого паперу 

і має форму прямокутника 

розміром 420х297 мм) 

20 Надрукувати дипломи для 

відзначення лауреатів, 

особливі досягнення яких 

сприяють розвитку 

молодіжних ініціатив на 

місцевому рівні 

3. Інші витрати 

 Нагрудний знак з футляром. 

Нагрудний знак 

виготовляється з латуні та 

покривається позолотою і 

прикріплюється до одягу за 

допомогою горизонтальної 

шпильки на зворотному боці 

колодки. 

Футляр до нагрудного знака 

виготовляється з плаcтику та 

має сім (7) сантиметрів у 

ширину та дев'ять (9) 

сантиметрів у довжину, висота 

складає три з половиною (3,5) 

сантиметри. Ззовні футляр 

обшитий оксамитом та має 

темно-червоне забарвлення. У 

середині знаходиться 

ложемент універсальний, що 

являє собою подушечку для 

закріплення нагрудного знака. 

19 Виготовити нагрудні знаки 

для відзначення лауреатів, 

особливі досягнення яких 

сприяють розвитку 

молодіжних ініціатив на 

місцевому рівні. 

Необхідно виготовити 19 

нагрудних знаків з футляром у 

зв’язку із тим, що на балансі 

Мінмолодьспорту 

обліковується нагрудний знак 

з футляром (1 шт.) за 

інвентарним № 18121362, 

виготовлений у 2020 році  

 

РОЗДІЛ IV 

1. Загальний обсяг витрат: 19999,96 грн, у тому числі: 
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за рахунок коштів державного бюджету – 19999,96 грн; 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством – 0 грн. 

2. Перелік організацій-учасників та розмір їхньої дольової участі у проєкті, 

заході або внески за участь грн: 

3. Дані про структуру витрат на  реалізацію проєкту, проведення заходу: 

 

№ 

з/п 

Найменування статті 

витрат 

Загальна 

сума, грн 

У тому числі 

за рахунок 

бюджетних 

коштів, грн 

за рахунок 

інших 

джерел, грн 

1. 

Оплата проїзду, добових, 

проживання та 

харчування учасників 

заходу 

8049,96 8049,96 0 

2. Поліграфічні послуги 7200,00 7200,00 0 
3. Інші витрати 4750,00 4750,00 0 

 Усього 19999,96 19999,96 0 

 

 

Директор департаменту 

молодіжної політики                                                                     Ірина БЄЛЯЄВА 
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