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Про Премію Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення
молоді
у
розбудові
України
розпочато прийом заявок
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня
2016 року № 233 «Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету
Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
розпочато прийом заявок.
Пропозиції щодо присудження премії мають змогу подавати органи
місцевого
самоврядування;
районні
держадміністрації;
громадські
об'єднання; відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об'єднань;
благодійні організації; місцеві або регіональні ЗМІ.
Премія присуджується щороку (до 20 премій) у розмірі 50 тис. гривень
кожна за досягнення у 2016 році.
Отримати премію можливо за особливі досягнення, що сприяють
розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, у попередньому році за
такими напрямами: правозахисна та політична діяльність, боротьба з
корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації
населення,
вирішення
питань житлово-комунального
господарства;
національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту
незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського
руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів
військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального
призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в
антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях; вшанування
та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у XX
столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування
військово-меморіальних об'єктів, пов'язаних з боротьбою за незалежність і
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територіальну цілісність України; впровадження творчих та новітніх ідей у
створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та
працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому числі
осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб тощо;
популяризація здорового способу життя; утвердження ролі сім'ї в суспільстві,
захист дитинства; культурно-мистецька та наукова діяльність; захист
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища,
захист тварин.
Необхідно зауважити, що минулого року зі всієї України премії
отримали 18 осіб, троє з них - представники Запорізької області.
З огляду на вищевикладене просимо поінформувати зацікавлених осіб
та провести відповідну роботу щодо подачі документів від вашого
навчального закладу/підприємства/організації/ установи для присудження
Премії особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України згідно з
Положенням про Премії.
Пакет документів необхідно подати не пізніше 01 березня 2017 року
до Міністерства молоді та спорту України на адресу: м. Київ,
вул. Еспланадна, 42.
За додатковою інформаціє звертатися до головного спеціаліста
Управління - Киник Інни Миколаївни, (061) 239 02 52,+38 0662366023.
Додаток: на 8 арк. в 1 прим.
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