ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського
голови від 14 січня 2016 року № 18
(у редакції розпорядження Київського
міського голови
від 17 січня 2020 року' №13 )
Положення
про премію Київського міського голови
за особливі досягнення молоді у розбудові столиці
України - міста-героя Києва
1.
Це Положення визначає порядок висунення претендентів
присудження, проведення конкурсного відбору претендентів та присудження
премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові
столиці України - міста-героя Києва (далі -Премія).
Премія присуджується громадянам України віком від 14 до 35 років, місце
проживання яких зареєстровано у місті Києві.

на

2.
Щороку до Дня молоді присуджується до п’ятидесяти Премій, у розмірі
десять тисяч гривень кожна.
Премія присуджується на конкурсних засадах за рахунок коштів бюджету
міста Києва в межах загальних асигнувань Департаменту молоді га спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на відповідний бюджетний рік по галузі «Соціальні програми з
питань сім’ї, дітей та молоді».
3.
Премія присуджується за видатні досягнення молоді у розбудові столиці
України - міста-героя Києва, здійснені у календарному році, то передує її
присудженню (при цьому можуть також враховуватися досягнення претендента
за попередні роки) за однією із номінацій:
наукові досягнення - робота в науковій сфері, проведення досліджень,
наявність патентів, винаходів тощо;
творчі досягнення -• здобуття звання переможця (лауреата, дипломат а) на
міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших культурномистецьких змаганнях; значний авторський доробок у сфері мистецтва,
літератури, музики, народної творчості, архітектури, популяризації традиційної
культури українського народу;
внесок у розвиток молодіжного руху - активна робота в напрямку
реалізації молодіжної політики, робота з громадськими організаціями,
волонтерська діяльність, реалізація соціальних проектів, що спрямовані на
популяризацію здорового способу життя та розвитку спорту, патріотичне
виховання молоді, працевлаштування, розвиток інтелектуального потенціалу,
екологічної свідомості молоді тощо.

Одну і ту ж кандидатуру не можна одночасно висувати на присудження
Премії більше ніж в одній номінації.
Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних
досягнень, але не раніше ніж через п'ять років після попереднього присудження.
4. Організаційне забезпечення присудження Премії покладається на
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для розгляду клопотань про
присудження Премії та конкурсного відбору претендентів на присудження
Премії утворює Конкурсну комісію з присудження премії Київського міського
голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя
Києва (далі Конкурсна комісія).
5. Висунення претендентів на присудження Премії проводиться
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві
державними адміністраціями. Національною академією наук України,
громадськими організаціями, творчими спілками, вищими навчальними
закладами міста Києва (далі - Суб’єкти подання).
6. Клопотання про присудження Премії подається до Конкурсної комісії
щорічно до 01 березня.
До клопотання про присудження Премії додаються такі матеріали:
відомості про досягнення претендента (обсяг до двох сторінок за період,
визначений пунктом 3 цього І Іоложсння) згідно з додатком до цього 1Іоложення:
копії паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, \ разі,
якщо кандидат не досяг 16-річного віку) та ідентифікаційного номера фізичної
особи - платника податків;
письмову згоду на обробку, використання та поширення персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
копії документів, що підтверджують видатні досягнення претендента (копії
грамот, дипломів, подяк, сертифікатів, інших відзнак та нагород, публікацій,
статей, зразки видань тощо).
Клопотання про присудження Премії, відомості про досягнення
претендента та письмова згода на обробку, використання та поширення
персональних даних оформляються державною мовою.
7. Персональний склад Конкурсної комісії формується з числа
представників місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцеві го
самоврядування, провідних фахівців у сфері науки, освіти, культури, спорту,
мистецтва, активістів молодіжного громадського руху, громадських діячів тощо.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за погодженням із заступником
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Конкурсну комісію очолює заступник голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
З метою уникнення конфлікту інтересів, до складу Конкурсної комісії не
можуть бути включені представники Суб'єктів подання клопотання про
присудження Премії та претенденти на присудження Премії.
Організаційною формою роботи Конкурсної комісії є засідання.
Засідання Конкурсної комісії проводить її голова або, у разі його
відсутності, заступник голови Конкурсної комісії.
Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менше як дві третини її складу.
Члени Конкурсної комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.
8. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
проводить засідання не пізніше 15 квітня:
розглядає подані клопотання про присудження Премії та матеріали
зазначені в пункті 6 цього Положення;
здійснює конкурсний відбір кандидатів у відповідних номінаціях;
визначає лауреатів Премії.
9. Конкурсна комісія відхиляє клопотання про присудження Премії та не
допускає претендента до конкурсного відбору у разі:
невідповідності номінації, за якою висувається кандидат, досягненням
кандидата;
клопотання про присудження Премії та матеріали зазначені в пункті 6
цього Положення, складені з порушенням вимог, визначених цим Положенням.
10. Конкурсна комісія індивідуально оцінює претендента на премію,
шляхом проставлення балів та керується такими критеріями:
офіційне підтвердження досягнень претендента для наукових напрямків
загальна кількість винаходів та патентів оцінюється від І до 5 балів, а саме:
кількість 1- «1», 2 - «2», 3 - «З», 4 - «4», 5 та більше «5»;
офіційне підтвердження досягнень претендента для творчих напрямків
загальна кількість грамот, дипломів, подяк, сертифікатів, відзнак тощо,
оцінюється від 1 до 5 балів, а саме: кількість від 1 до 5 - «1», від 5 до 10 «2»,
від 10 до 15 - «З», від 15 до 20 - «4», 20 та більше - «5»;
офіційне підтвердження провадження діяльності для представників
молодіжного руху - кількість реалізованих проектів, кампаній та заходів для
молоді м. Києва, кількість залучення молоді до реалізації проектів, кампаній га
заходів (фото, копії проектів тощо) оцінюється від 1 до 5 балів, а саме: кількість
від 1 до 5 «1», від 5 до 10 «2», від 10 до 15 «З», від 15 до 20 «4». 20 га
більше «5».

11. Конкурсна комісія, відповідно до кількості поданих клопотань,
встановлює розподіл квот між номінаціями: 20 (наукові досягнення). 15 (творчі
досягнення) та 15 (внесок у розвиток молодіжного руху).
12. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати та
складає рейтинг претендентів на премію.
Рейтинг впорядковується за балами від більшого до меншого.
У разі коли претенденти на премію набирають однакову кількість баліч.
рішення щодо переможця приймається членами Конкурсної комісії колегіально ;
урахуванням суспільної значимості досягнень претендента та досвіду
провадження діяльності.
Конкурсна комісія може прийняти рішення про висунення менш як 50
кандидатів на присудження Премії. При цьому квотний принцип зменшується
пропорційно до загальної кількості зазначеної в пункті 1І цього Положення.
13. Рішення Конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії та є
підставою для підготовки Департаментом молоді та спорту виконавчого орган)
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проекту
розпорядження Київського міського головипро присудження Премії на
відповідний рік.
14. Розпорядження Київського міського голови про присудження Премії є
підставою для вручення лауреату Премії Диплома та здійснення виплати
грошової винагороди.
15. Виготовлення Дипломів лауреатів Премії здійснюється Департаментом
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
16.
Департамент молоді та спорт) виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) розміщує інформацію про
присудження Премії на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва.

Виконувач обов'язків директора
Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської мі
(Київської міської державної ад

Олена КОРОЛЬОВА

Додаток до Положення
про премію Київського міського
голови за особливі досягнення
молоді у розбудові столиці України
міста-героя Києва
Відомості про досягнення претендента
на здобуття премії Київського міського голови за видатні досягнення молоді у
розбудові столиці України - міста-героя Києва
Прізвище, ім'я,
по батькові
Дата, місце народження
Домашня адреса, контактний
телефон
Місце навчання (навчальний
заклад), місце роботи
(організація), службова адреса,
телефон
Освіта
Вчене звання
Кар'єрний зріст
Кількість досліджень, патентів,
винаходів тощо (якщо
подаються за номінацією
«наукові досягнення»):

дипломів, подяк, грамот,
відзнак тощо (якщо подаються
за номінацією «творчі
досягнення»): реалізованих
проектів (якщо подаються за
номінацією «внесок у розвиток
молодіжного руху»)

Трудовий шлях,
характеристика із
зазначенням конкретних
досягнень, особливих заслуг
кандидата на здобуття премії та
особистого внеску у науковій,
творчій та молодіжній сфері
(у відповідній номінації)

