
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації  

01.10.2021 № 730/2021-р 
 

 

Положення 
про премію Хмельницької обласної державної адміністрації  

“За вагомі досягнення молоді у різних сферах  
суспільного життя” 

 

1. Премія Хмельницької обласної державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” (далі – Премія) при-
суджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних 
ініціатив на місцевому рівні. 

 
2. Премія присуджується особам, яким не виповнилося 35 років, за 

особливі досягнення у розбудові Хмельницької області та України протягом 
календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також 
враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки. 

Щороку присуджується до чотирнадцяти Премій у розмірі три тисячі 
п’ятсот гривень кожна. Премією нагороджуються особи, які народилися та 
проживають на території  Хмельницької області. 

 
3. Премія присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку 

молодіжних ініціатив у Хмельницькій області, у таких номінаціях: 
 
1) за національно-патріотичне виховання громадян – формування націо-

нальної свідомості, патріотичних почуттів і громадянського обов’язку у всіх 
верст населення області; 

 
2) за розвиток місцевого самоврядування – активне залучення молоді до 

роботи у громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, 
виконання суспільно значущих програм і здійснення відповідних заходів; 

 
3) за наукову діяльність – здобуття звання переможця на всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, рівень обласного, державного та міжнародного виз-
нання наукових та науково-прикладних результатів (за віковими категоріями):  

учні закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів 
позашкільної освіти; 

учні/студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед-
вищої та вищої освіти;  

молодь, науковці віком від 23 років; 
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4) за культурно-мистецьку діяльність та творчі досягнення – забезпечення 
розвитку народної творчості, збереження та популяризація декоративно-
ужиткового мистецтва, традиційної культури українського народу, підтримку 
народних промислів; здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на 
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях та інших заходах 
культурно-мистецького спрямування; 

 
5) за популяризацію здорового способу життя та спортивну діяльність – 

профілактика та боротьба з тютюнопалінням, вживанням алкоголю та 
наркоманією, з іншими шкідливими та небезпечними залежностями серед дітей 
та молоді, популяризацію спорту;  

 
6) за особисту мужність та відвагу – відвага та ініціативні дії, виявлені під 

час боротьби з тероризмом та зовнішнім агресором України; під час порятунку 
людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідація надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру. 

 
4. З метою проведення відбору кандидатів на присудження Премії утво-

рюється комісія з присудження Премії (далі – Комісія). 
Комісія розглядає відповідно до покладених на неї завдань пропозиції про 

присудження Премії, проводить відбір претендентів. 
Комісію очолює заступник голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Хмель-

ницької обласної державної адміністрації, лідери громадських молодіжних 
організацій. 

Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 
 
5. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії про-

водить її голова або, за його дорученням, заступник голови. 
Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше як дві 

третини її складу. 
Рішення Комісії про висунення претендентів на здобуття Премії ухвалю-

ється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх 
на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 
 
6. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент 

освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. 
 
7. Право висувати кандидатів на здобуття Премії надається: 
структурним підрозділами Хмельницької обласної державної адміністрації, 

районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування; 
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підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, об’єднан-
ням громадян відповідно до номінацій, за якими висуваються претенденти на 
здобуття Премії. 

 
8. Установи, зазначені у пункті 7 цього Положення, у разі прийняття 

рішення про висування кандидатів на здобуття Премії, щороку до 01 грудня 
подають до Комісії з визначення кандидатур на присудження Премії такі 
матеріли у двох примірниках: 

пропозиції про присудження Премії (перелік проєктів, кампаній, заходів, 
реалізованих кандидатом, досягнуті результати (результативні показники в 
цифровому вираженні, якщо такі є); 

характеристику кандидата на здобуття Премії, із зазначенням його 
досягнень (інформації про реалізовані громадські проєкти та отриманий 
соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою; 

ксерокопію паспорта (1, 2, 11 сторінки) або паспорта громадянина України 
з безконтактним електронним носієм; 

ксерокопію реєстраційного номера облікової картки платника податків 
(особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний орган державної податкової служби, подають копію паспорта з 
відміткою); 

згоду кандидата на обробку персональних даних; 
довідку про реєстрацію місця проживання, що підтверджує місце 

проживання кандидата на здобуття Премії; 
довідку з установи банку щодо рахунку в національній валюті. 
 
9. Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно 

до Закону України “Про захист персональних даних”. 
 
10. Премія присуджується розпорядженням голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації на підставі рішення Комісії, що є підставою для 
здійснення виплат відповідних сум її лауреатам. 

 
11. Фінансування видатків, пов’язаних із виплатою премії, здійснюється за 

рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання програм 
і заходів стосовно молоді. 

 
12. Премія вручається головою Хмельницької обласної державної адміні-

страції або за дорученням голови Хмельницької обласної державної адміні-
страції його заступником. 
 
 

Заступник керівника апарату  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації      Зоряна ДАВИДЧУК 


