
Заклади вищої освіти та 
наукові установи, що 
належать до сфери управління 
МОН

Про можливість висування претендентів для 
участі у конкурсі на здобуття Премії Верховної 
Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування у 
2023 році 

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) інформує, що Комітет 
Верховної Ради України з питань молоді і спорту здійснює прийом документів 
на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування у 2023 році відповідно до 
Постанови Верховної Ради України від 22 травня 2003 року № 840-IV «Про 
Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування» (далі – Премія).

Премія присуджується особам - громадянам України віком до 35 років, 
молодіжним, дитячим громадським об’єднанням, які активно сприяли процесам 
державотворення, захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, 
досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань.

Щороку Верховна Рада України присуджує 10 премій, розмір кожної з 
яких становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 
січня року, в якому присуджується Премія.

Клопотання про присудження Премії подаються до комітету Верховної 
Ради України з питань молоді і спорту зокрема центральними органами 
виконавчої влади.

До клопотання додаються:
відомості про досягнення особи, молодіжного або дитячого громадського 

об’єднання, які висуваються на присудження Премії, витяг із рішення 
відповідно обласної, Київської міської ради, колегії центрального органу 
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виконавчої влади, керівного органу молодіжного або дитячого громадського 
об’єднання;

копія паспорту громадянина України, ідентифікаційний код, контактний 
телефон та електронна пошта кандидата; 

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує державну 
реєстрацію громадського об’єднання (як кандидата на здобуття Премії, так і 
громадського об’єднання, що висуває кандидатів на здобуття Премії) та копія 
статуту зазначеного громадського об’єднання; 

документи, що підтверджують всеукраїнський статус громадського 
об’єднання, що висуває кандидатів на здобуття Премії.

До клопотання також додається довідка про підтвердження досягнень, що 
видана:

центральними органами виконавчої влади – стосовно осіб, які активно 
сприяли процесам державотворення, захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України;

комітетами Верховної Ради України – стосовно осіб, які активно сприяли 
розвитку парламентаризму;

місцевими радами – стосовно осіб, які активно сприяли розвитку 
місцевого самоврядування.

Детальна інформація про Премію розміщена на офіційному сайті 
Комітету з питань молоді і спорту за посиланням: 
https://komsport.rada.gov.ua/news/zakonopr_robota/premii_vru/72626.html (далі –
Вимоги). 

Ураховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки України просить  
поінформувати потенційних здобувачів Премії про можливість участі у 
конкурсі та у разі зацікавленості просимо матеріали на Премію, підготовлені 
згідно з Вимогами, надіслати до 21 липня 2023 року до директорату науки та 
інновацій МОН.
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