
Додаток 1  
до розпорядження 
голови обласної ради 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відзначення та матеріальне заохочення молодих мешканців 

області за досягнення в різних сферах суспільного життя, 
професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону 

 
І. Загальні питання 

 
1.1. Положенням про відзначення та матеріальне заохочення  молодих 

громадян області за досягнення в різних сферах суспільного життя, 
професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (далі – 
Положення) регламентуються питання порядку щорічного відзначення та 
матеріального заохочення (далі – матеріальне заохочення) молодих громадян 
області за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній 
діяльності, активну участь у розбудові регіону в рамках регіональної 
міжгалузевої Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам (установам), що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ та міст Дніпропетровської області, на               
2013 – 2018 роки (зі змінами),  затвердженої рішенням обласної ради від                  
24 березня 2017 року № 167-8/VІI. 

1.2. Матеріальне заохочення здійснюється двічі на рік шляхом виплати 
сум грошових коштів з обласного бюджету у вигляді премій з метою 
стимулювання потенціалу молодих мешканців області, підтримки 
талановитої молоді, розвитку соціальної активності та молодіжних ініціатив 
на місцевому рівні за досягнення в різних сферах суспільного життя, 
професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону протягом 
поточного календарного року. При цьому можуть враховуватися досягнення 
кандидата на відзначення та отримання матеріальної допомоги за попередній 
рік. 

1.3.  Розмір матеріального заохочення становить до 15 тисяч гривень 
кожне з урахуванням обов’язкових податків та зборів. Особа може отримати 
матеріальне заохочення повторно, але не частіше ніж один раз у три роки. 

1.4. З метою проведення відбору осіб на отримання матеріального 
заохочення утворюється комісія з визначення осіб із числа молодих 
мешканців області на відзначення та отримання матеріального заохочення у 
вигляді премій за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній 
діяльності, активну участь у розбудові регіону (далі – комісія). 

1.5. Виплата матеріального заохочення у вигляді премій проводиться 
через комунальне підприємство „Молодіжний центр Дніпропетровщини” 
Дніпропетровської обласної ради” за рахунок коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на поточний рік за регіональною міжгалузевою 
Програмою щодо надання фінансової підтримки комунальним 
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підприємствам (установам), що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ та міст Дніпропетровської області, на               
2013 – 2018 роки (зі змінами). 

 
ІІ. Вимоги до кандидатів на відзначення та отримання  

матеріального заохочення 
 

2.1. Загальні вимоги до кандидатів на відзначення та отримання 
матеріального заохочення: 

2.1.1. Кандидат має бути громадянином України віком від 14 до                         
35 років включно, місце проживання якого на території Дніпропетровської 
області зареєстровано у встановленому законодавством порядку.   

2.1.2. Кандидат повинен мати високі показники своєї діяльності, які є 
суспільно значимими для регіону, сприяти впровадженню нових ідей та 
інноваційних технологій для розв’язання відповідних завдань, мати високий 
рівень теоретичної та практичної підготовки.  

2.1.3. Перевага надається кандидатам, особисті досягнення та 
діяльність яких спрямовані безпосередньо на створення та підвищення 
позитивного іміджу й вирішення соціально-економічних проблем області, 
активне залучення молоді до реалізації проектів, кампаній і заходів.      

2.2. Премія призначається за такими категоріями: 
2.2.1.  За внесок у розвиток місцевого самоврядування та місцевої 

самоорганізації населення, громадського руху, а саме: 
сприяння процесам розвитку місцевого самоврядування, прийняттю на 

місцевому рівні рішень із суспільно важливих питань;   
ініціювання, розроблення соціально значущих програм, проектів, угод, 

спрямованих на розбудову громадянського суспільства, територіальний 
розвиток; 

лідерство у громадських та волонтерських рухах, організаціях, інших 
об’єднаннях громадян, легалізованих відповідно до чинного законодавства, 
координацію взаємодії з громадськими, державними та благодійними 
організаціями; 

реалізацію проектів, участь у заходах, спрямованих на реформування 
житлово-комунального сектору, запровадження енергозбережних технологій; 

участь у реалізації проектів з поліпшення якості життя та зміцнення 
потенціалу територіальної громади; 

розвиток шкільного та студентського самоврядування. 
2.2.2. За героїчні вчинки, самовідданість при виконанні громадського 

обов’язку, внесок у зміцнення державності, а саме: 
особисту мужність, виявлену під час виконання завдань у складі 

Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення 
тощо;  

відвагу та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, 
забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 
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сприяння територіальній обороні України; 
організацію та надання патронатної допомоги учасникам бойових дій, 

антитерористичної операції та членам їх сімей у випадку загибелі;  
реалізацію проектів, заходів, спрямованих на формування національної 

самосвідомості, патріотичних почуттів і громадського обов’язку всіх верств 
населення, підготовку молоді до захисту територіальної цілісності України. 

2.2.3. За соціально-правовий захист дитинства, материнства і 
батьківства, утвердження ролі сім’ї в суспільстві, забезпечення гендерної 
рівності, а саме: 

реалізацію проектів, заходів, спрямованих на захист прав і свобод 
людини; 

підвищення рівня правової обізнаності населення; 
формування у молоді цінностей здорової родини та підготовку молоді 

до сімейного життя; 
забезпечення зайнятості молодих батьків; 
проведення заходів (участь у них) з підтримки та соціального 

супроводу осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
неповнолітніх батьків, одиноких неповнолітніх матерів, представників інших 
соціально уразливих категорій; 

правозахисну діяльність щодо захисту прав дітей і молоді із числа сиріт 
та позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб, осіб 
з інвалідністю тощо.  

2.2.4. За виробничі досягнення, впровадження творчих, новітніх ідей, 
стартапів у створенні та веденні бізнесу, а саме: 

 реалізацію проектів, заходів, спрямованих на створення інноваційного 
національного продукту, орієнтованого на молодого споживача, які здобули 
його визнання; 

працевлаштування у регіоні випускників навчальних закладів за 
здобутим фахом, представників соціально вразливих категорій населення, 
осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які брали 
участь у військових діях, антитерористичній операції; 

створення нових робочих місць; 
виконання виробничих завдань високого ступеня складності, вагомий 

особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва. 
2.2.5. За внесок у розвиток аграрно-промислового сектору, підтримку 

сільськогосподарського виробництва, захист навколишнього природного 
середовища, а саме: 

реалізацію проектів, заходів, спрямованих на формування інноваційної 
моделі розвитку сільського господарства, створення нових форм 
господарювання в аграрному секторі; 

створення в сільській місцевості нових робочих місць, 
працевлаштування та стимулювання молоді; 

стимулювання агроекологічної діяльності; 
проведення кампаній стосовно раціонального використання природних 

ресурсів, збереження або відновлення навколишнього природного 
середовища, пам’яток природи, захисту та підтримки тварин; 
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формування екологічної культури, заходи з поліпшення стану довкілля, 
благоустрою та упорядкування територій. 

2.2.6. За досягнення в науковій та педагогічній діяльності, а саме: 
реалізацію проектів, заходів, спрямованих на розвиток 

інтелектуального потенціалу молоді та вітчизняної науки; 
ведення наукової діяльності, яка має важливе соціально-економічне 

значення для регіону та України; 
проведення досліджень, видання публікацій у вітчизняних і зарубіжних 

виданнях, наявність доповідей, виступів, патентів, винаходів, визнання 
наукових та науково-прикладних досягнень на всеукраїнському, 
міжнародному рівнях; 

використання у педагогічній діяльності сучасних та авторських форм і 
методів, напрацювання індивідуальних особливостей роботи з дітьми та 
молоддю; 

здобуття перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях                        
в учнівських олімпіадах з базових і спеціальних дисциплін, інтелектуальних 
конкурсах і турнірах.  

2.2.7. За досягнення в культурно-мистецькій діяльності, збереження і 
популяризацію історичної та культурної спадщини, а саме: 

 реалізацію проектів, заходів, спрямованих на сприяння, підтримку та 
розвиток культурно-мистецької діяльності; 

збереження, відновлення, популяризацію історичної та культурної 
спадщини України, пам’яток архітектури, мистецтва тощо; 

забезпечення розвитку народної творчості, збереження та 
популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва, традиційної культури 
українського народу, підтримку народних промислів; 

значний авторський доробок у сфері мистецтва (літератури, музики 
тощо); 

здобуття звання переможця на всеукраїнських, міжнародних 
конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно-мистецьких 
змаганнях. 

2.2.8.  За внесок у розвиток сфери охорони здоров’я населення, 
популяризацію здорового способу життя, а саме: 

  реалізацію проектів, заходів, спрямованих на популяризацію 
здорового способу життя, профілактику та боротьбу з тютюнопалінням, 
вживанням алкоголю та наркоманією, іншими шкідливими та небезпечними 
залежностями серед дітей та молоді; 

застосування та впровадження у лікувальну практику сучасних методів 
профілактики, діагностики та лікування хворих; 

впровадження проектів з підвищення якості надання медичної 
допомоги населенню; 

проведення реабілітаційних заходів та відновного лікування учасників 
бойових дій, антитерористичної операції;  

надання медичної допомоги в екстрених умовах, за несприятливих 
обставин; 
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організацію та надання допомоги особам, які потребують стороннього 
догляду, мають невиліковні хвороби.  

2.2.9. За досягнення у спортивній діяльності, розвиток спортивного 
руху, а саме: 

реалізацію проектів, заходів, спрямованих на розвиток фізкультурно-
спортивного молодіжного руху в регіоні, формування спортивної мотивації 
населення (молоді); 

розвиток та підтримку неолімпійських видів спорту, велоруху, 
спортивно-оздоровчого туризму; 

збереження, впорядкування або організацію місць для активного 
відпочинку молоді, занять спортом; 

високий спортивний результат в олімпійських, паралімпійських та 
неолімпійських видах спорту або призові місця на змаганнях 
всеукраїнського, міжнародного рівнів, перемогу або призерство в 
індивідуальному заліку (за винятком командних видів спорту). 

2.2.10. За активну журналістську діяльність, а саме: 
активну громадянську позицію; 
об’єктивне та неупереджене висвітлення нагальних проблем розвитку 

регіону; 
формування відкритого конструктивного діалогу між органами влади і 

місцевого самоврядування та широкими верствами населення; 
творчу індивідуальність та інформаційно-просвітницьку вагомість 

матеріалів, підтримка духовних та морально-етичних засад суспільства; 
відображення соціальної проблематики області та України в цілому, 

основ самобутності українського народу, його права на державотворення.  
 

ІІІ. Діяльність комісії з визначення осіб із числа молоди мешканців 
області на відзначення та отримання матеріального заохочення  

за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній 
діяльності, активну участь у розбудові регіону 

 
3.1. Комісія з визначення осіб із числа молодих мешканців області на 

відзначення та отримання матеріального заохочення за досягнення в різних 
сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у 
розбудові регіону (далі – комісія). Склад комісії затверджується 
розпорядженням голови обласної ради. 

3.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які 
проводяться у разі потреби. Засідання комісії проводить його голова або за 
дорученням голови комісії його заступник. 

3.3. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні не менш як дві третини її складу. 

3.4. Під час засідання комісії секретарем комісії ведеться протокол, 
який підписується головуючим, що проводить засідання, та є підставою для 
підготовки проекту розпорядження голови обласної ради про відзначення та 
виплату матеріального заохочення молодим мешканцям області.   
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3.5. Рішення комісії про визначення осіб із числа молодих мешканців 
області на відзначення та отримання матеріального заохочення за досягнення 
в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у 
розбудові регіону приймається відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос голови комісії або його заступника, що 
проводить засідання.    

3.6. Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час 
розгляду пропозицій та визначення осіб із числа молодих мешканців області 
на відзначення та отримання матеріального заохочення. Перед початком 
розгляду пропозицій член комісії зобов’язаний повідомити про наявність 
конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть 
перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. Член комісії, у 
якого виник потенційний чи реальний конфлікт інтересів, утримується від 
розгляду та голосування з питань, що його стосуються. 
 

ІV. Порядок визначення осіб із числа молодих мешканців області  
на відзначення та отримання матеріального заохочення за досягнення  

в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну 
участь у розбудові регіону 

 
4.1. Висунення кандидатів на відзначення та отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній 
діяльності, активну участь у розбудові регіону здійснюється юридичними 
особами усіх форм власності, громадськими організаціями та іншими 
об’єднаннями громадян, легалізованими відповідно до чинного 
законодавства України, що зареєстровані на території Дніпропетровської 
області, але не більше одної особи від таких юридичних осіб. 

4.2. Для отримання матеріального заохочення документи подаються 
для розгляду комісією до комунального підприємства „Молодіжний центр 
Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради” (за адресою:                    
м. Дніпро, вул. Академіка В. Лазаряна, буд. 2, приміщення Будинку культури 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна, ІІІ поверх) щороку в термін з 01 травня по                 
31 травня або з 01 жовтня по 31 жовтня включно згідно з переліком: 

клопотання організації, установи, підприємства, закладу, громадської 
організації, іншого об’єднання громадян, легалізованого відповідно до 
чинного законодавства України, за формою, що додається (додаток 1 до 
додатка 1 до розпорядження голови обласної ради); 

витяг з реєстру, що підтверджує державну реєстрацію; 
копія паспорта кандидата на відзначення та отримання матеріального 

заохочення, у тому числі копія сторінки з останньою реєстрацією місця 
проживання (копія свідоцтва про народження, якщо кандидат не досяг                   
16-річного віку, з довідкою про місце проживання та склад сім’ї); 

копія реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(кандидата на відзначення та отримання матеріального заохочення) згідно з 
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Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера та мають при цьому відповідну відмітку в паспорті (надається копія 
відповідної сторінки паспорта); 

письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до 
Закону України „Про захист персональних даних” за формою, що додається         
(додаток 2 до додатка 1 до розпорядження голови обласної ради); 

матеріали презентації кандидата на відзначення та отримання 
матеріального заохочення (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-
методичні публікації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських 
засобах масової інформації, на веб-порталах тощо); 

характеристика кандидата на відзначення та отримання матеріального 
заохочення із зазначенням його досягнень за поточний період (п. 1.2 
Положення) та інформації про реалізовані проекти, кампанії, заходи (обсяг 
до двох сторінок) за підписом керівника; 

копії грамот, дипломів, сертифікатів, інших відзнак та нагород, 
рекомендаційних листів, листів підтримки, листів-подяк, отриманих за 
поточний період; 

інші матеріали, що підтверджують досягнення кандидата. 
Документи повинні бути скріплені в папку-швидкозшивач у 

послідовності, визначеній цим пунктом Положення. 
Клопотання щодо відзначення та отримання матеріального заохочення 

за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 
активну участь у розбудові регіону, відомості про досягнення кандидата та 
письмова згода на обробку персональних даних оформлюються державною 
мовою. 

4.3. Одну і ту ж кандидатуру не можна одночасно висувати на 
відзначення та отримання матеріального заохочення більш ніж за однією 
категорією. 

4.4. Оголошення про початок та терміни прийому документів щодо 
кандидатів на відзначення та отримання матеріального заохочення 
оприлюднюється на офіційних сайтах Дніпропетровської обласної ради, 
комунального підприємства „Молодіжний центр Дніпропетровщини” 
Дніпропетровської обласної ради”, в газеті „Зоря”.   

4.5. Облік наданих документів, попереднє вивчення й упорядкування за 
категоріями, підготовку пропозицій щодо відповідності матеріалів 
вищезгаданим вимогам та формування узагальнених даних для їх 
подальшого розгляду комісією здійснює комунальне підприємство 
„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”. 

4.6. Комісія відхиляє клопотання про відзначення та отримання  
матеріального заохочення і не допускає кандидата до конкурсного відбору у 
разі: 

недотримання вимог до кандидата (п. 2.1 Положення);  
невідповідності категорії, за якою висувається кандидат, досягненням 

кандидата (п. 2.2 Положення); 
порушення термінів надання документів (п. 4.2 Положення); 
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надання матеріалів з недотриманням переліку чи складання документів 
з порушенням вимог (п. 4.2 Положення). 

4.7. Після попереднього опрацювання комісією висунених кандидатів, 
їх оприлюднюють на відповідному веб-сайті для проведення відкритого             
on-line голосування. За результатами голосування відбирається не більше            
10 кандидатів в кожній номінації, які отримали найбільшу кількість голосів 
для ухвалення комісією остаточного рішення. 

Особи на відзначення та отримання матеріального заохочення за 
досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 
активну участь у розбудові регіону визначаються із числа кандидатів за 
рейтинговою десятибальною шкалою.  

Оцінювання досягнень кандидата проводиться шляхом виведення 
середнього арифметичного бала на підставі оцінок членів комісії. 

4.8. При оцінюванні досягнень кандидата враховуються такі критерії: 
кількість та рівень організації реалізованих заходів, проектів, кампаній, 

програм, територіальне охоплення; 
ступінь залучення молоді; 
актуальність і соціальна значимість реалізованих заходів, проектів, 

кампаній, програм; 
новизна та інноваційність реалізованих заходів, проектів, кампаній, 

програм; 
результативність (ефективність) і перспективність реалізованих 

заходів, проектів, кампаній, програм. 
Критерії є орієнтовними та можуть коригуватися залежно від виду 

діяльності та досягнень кандидата. 

4.9. На підставі протоколу підсумкового засідання комісії управління з 

питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого 

апарату обласної ради готує проект розпорядження голови обласної ради про 

відзначення та виплату матеріального заохочення молодим мешканцям 

області.  

4.10. Для отримання фінансування на зазначені цілі управління з 

питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого 

апарату обласної ради і комунальне підприємство „Молодіжний центр 

Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради” подають управлінню 

бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності виконавчого 

апарату обласної ради спільну заявку з копіями розпорядження голови 

обласної ради про відзначення та виплату матеріальної допомоги молодим 

мешканцям області й протоколу підсумкового засідання комісії. 

4.11. Переможці конкурсного відбору відкривають для отримання 

матеріального заохочення в десятиденний термін поточні рахунки у 

відділеннях АТ „Державний ощадний банк України”, про що подають 

інформацію до комунального підприємства „Молодіжний центр 

Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради” з копією відповідного 

документа. 
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4.12. Перерахування грошових коштів здійснює на підставі наданих 

документів (п. 4.10 Положення) управління бухгалтерського обліку, фінансів 

та господарської діяльності виконавчого апарату обласної ради на поточний 

рахунок комунального підприємства „Молодіжний центр 

Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, відкритий у 

відділенні АТ „Державний ощадний банк України”. 

4.13. Списання грошових коштів з поточного рахунка комунального 

підприємства „Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської 

обласної ради” на особові поточні рахунки переможців конкурсного відбору 

проводиться на підставі угод про перерахування грошових коштів у вигляді 

премій з обласного бюджету з відповідним утриманням із сум обов’язкових 

податків і зборів. 

4.14. Комунальне підприємство „Молодіжний центр 

Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради” надає управлінню 

бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності у місячний 

термін відповідні фінансові звіти з копіями виписок з поточного рахунка.           

4.15. Вручення матеріального заохочення проводиться головою 

обласної ради двічі на рік у червні з нагоди Дня молоді та листопаді з нагоди 

Всесвітнього дня молоді.  

4.16. Оприлюднення інформації про молодих громадян області, які 

отримали матеріальне заохочення, здійснюється на офіційному сайті 

Дніпропетровської обласної ради. 
 
 
 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

обласної ради   

  

 

Ю. ЗАРЕЦЬКИЙ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


