
                                                              П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

 

Про затвердження Положення про  

премію Ужгородського міського голови 

для обдарованої молоді міста 

 

 

Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, з метою реалізації державної молодіжної політики, створення 

сприятливих умов для розвитку та самореалізації молоді, формування її 

громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення «Про премію Ужгородського міського голови 

для обдарованої молоді міста» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 
 

 

 

Міський голова                                                                                Б. АНДРІЇВ 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконкому 

_____________№_____ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про премію Ужгородського міського голови 

для обдарованої молоді міста 

 

 

 

Премія Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста 

(далі - премія) призначається з метою підтримки молоді професійно-технічних 

та вищих навчальних закладів, мистецьких шкіл м. Ужгород, які успішно 

навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні 

розробки, досягли значних результатів у культурно-мистецькій галузі та беруть 

активну участь у громадському житті міста. 

1. Премія призначається на конкурсних засадах за рахунок коштів міського 

бюджету в межах відповідних асигнувань управління у справах культури, 

молоді та спорту Ужгородської міської ради. 

2. Щорічно призначаються 3 премії у розмірі 10000,00 грн. кожна. Премія 

виплачується одноразово. 

3. Премія призначається за:  

- наукові досягнення - робота в науковій сфері, проведення досліджень, 

наявність публікацій, доповідей, тез виступів, патентів, винаходів, пов’язаних з 

розвитком міста; 

- творчі досягнення - здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) 

на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших культурно-

мистецьких 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 в громадських організаціях, 

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.  

4.  Склад конкурсної комісії з визначення преміантів затверджується 

розпорядженням міського голови за поданням управління у справах культури, 

молоді та спорту Ужгородської міської ради. До складу комісії можуть входити 

представники навчальних закладів. Головою конкурсної комісії є заступник 

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

5. Висунення осіб із числа мешканців міста на здобуття премій 



здійснюється за поданням керівників вищих навчальних закладів, професійно-

технічних навчальних закладів та мистецьких шкіл м. Ужгород. Кандидатами 

можуть бути особи віком від 14 до 35 років, які навчаються в поточному 

навчальному році в освітніх та мистецьких закладах м. Ужгород. 

6. Подання до конкурсної комісії приймаються у друкованому вигляді 

українською мовою, з відображенням основних досягнень кандидата на 

здобуття премії. Матеріали необхідно подавати до управління у справах 

культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради згідно з п.11 цього 

Положення. 

7. Рішення про затвердження кандидатур на отримання премії приймається 

конкурсною комісією шляхом голосування простою більшістю голосів 

присутніх членів конкурсної комісії. При рівній кількості голосів голос голови 

конкурсної комісії є вирішальним. 

8. Премія призначається розпорядженням Ужгородського міського голови. 

9. Вручення премій проводиться Ужгородським міським головою чи його 

заступниками в урочистій обстановці під час проведення загальноміських 

заходів, присвячених святкуванню Дня міста або інших урочистих дат. 

10. Етапи присвоєння премій: 

- оприлюднення інформації про Премію та початок прийому документів 

(по 1 кандидатурі від закладу); 

- прийом документів щорічно з 01 травня (упродовж 30 днів) та 

затвердження складу конкурсної комісії;  

- засідання конкурсної комісії з присудження премії Ужгородського 

міського голови впродовж 10 днів після закриття прийому документів;  

- вручення премій.  

11. Документи, які повинні подати навчальні заклади: 

- Подання кандидатів на призначення премії за підписом керівників 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів та мистецьких шкіл м. 

Ужгород, скріплені печатками. Подання приймаються у друкованому вигляді 

українською мовою. У поданні на присудження премії обов'язково зазначається 

перелік наукових праць, кількість публікацій, конференцій, в яких брали участь 

студенти, науково-технічні розробки, грамоти та дипломи (копії додаються) за 

участь у міжнародних, всеукраїнських національних конкурсах чи змаганнях, 

досягнення результатів у культурно-мистецькій галузі та громадському житті 

міста. У поданні також зазначається участь кандидата у позанавчальному 

процесі та позитивні особисті якості;  

- облікові документи навчального чи мистецького закладу щодо особи, 

висунутої на здобуття премії з фотокарткою і обов'язковим зазначенням 

домашньої адреси та номера телефону, за підписом декана або керівників 

професійно-технічних навчальних закладів та шкіл естетичного виховання;  

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, висунутої 

на здобуття премії;  

- копія документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України 

та до якого внесені дані про місце реєстрації особи у м. Ужгород згідно з 

чинним законодавством України; 



- виписка з навчальної картки студента чи учня (або витяг із заліково-

екзаменаційних відомостей) за останні два семестри (попередній навчальний 

рік) або довідка про академічну успішність;  

- характеристика; 

- рекомендаційні листи (до 3-ох листів). 

 

______________________________________________ 

 
 


