
ПОЛОЖЕННЯ 
про національний конкурс "Молодіжна столиця України" 

  
  
1. Національний конкурс "Молодіжна столиця України" (далі – конкурс) щорічний 

всеукраїнський конкурс з відзначення найкращого міста для проживання та розвитку 
молоді. Метою конкурсу є узагальнення і поширення кращих європейських та світових 
практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин 
України та країн Європи, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля 
активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях. 

  
2. Ініціаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту України, Український 

інститут міжнародної політики, Національна молодіжна рада України. 
  
3. Конкурс відбувається на засадах відкритості, конкурентності та включення 

ключової аудиторії – молоді. 
  
4. Організаційна структура конкуру включає в себе Наглядову раду конкурсу, 

Секретаріат конкурсу та Раду партнерів конкурсу. 
  
5. Наглядова рада конкурсу. 
5.1. Наглядова Рада конкурсу створюється для забезпечення зваженого та 

справедливого підходу до ухвалення рішень у рамках конкурсу, залучення 
зацікавлених сторін до розгляду стратегічних рішень, формування та просування 
комунікаційної стратегії конкурсу в ключових аудиторіях. 

5.2. До Наглядової ради конкурсу за згодою можуть входити: 
представники центральних органів виконавчої влади; 
представники платформ, що об’єднують громадські об'єднання (асоціацій, рад 

тощо), які опікуються питаннями формування та реалізації молодіжної політики; 
представники засобів масової інформації, які працюють із молодіжною 

аудиторією; 
представники асоціацій органів місцевого самоврядування; 
представники міжнародних організацій, проектів та ініціатив, серед пріоритетів 

діяльності яких – посилення спроможності місцевого самоврядування та молодіжна 
політика; 

представники експертного та аналітичного середовища. 
5.3. До завдань Наглядової ради конкурсу входить: 
затвердження шляхом голосування Положення, критеріїв конкурсного відбору 

(додаток 1) та форми заявки для міст (додаток 2); 
розгляд та аналіз заявок, що надійшли для участі в конкурсі; 
визначення міста-переможця конкурсу. 
5.4. Головою Наглядової ради конкурсу є делегований представник 

Міністерства молоді та спорту України. 
5.5. Члени Наглядової ради конкурсу беруть участь у її роботі на громадських 

засадах. 
5.6. Чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування не повинна перевищувати 40 відсотків від загальної чисельності 
членів Наглядової ради конкурсу. 



5.7. Остаточний склад Наглядової Ради конкурсу на поточний рік формується 
Міністерством молоді та спорту України. 

5.8. Організаційною формою роботи Наглядової Ради конкурсу є засідання, на 
якому мають бути присутні члени Наглядової Ради конкурсу або уповноважені від них 
представники та працівники Секретаріату конкурсу, які забезпечують підготовку й 
подання відповідних документів на розгляд Наглядової Ради конкурсу. 

5.9. Рішення про скликання засідання Наглядової ради Конкурсу ухвалюється її 
Головою. 

5.10. Засідання Наглядової ради конкурсу проводить її Голова або за його 
дорученням член Наглядової ради конкурсу. 

5.11. Засідання Наглядової ради конкурсу вважається правоможним, якщо на 
ньому присутні не менш як дві третини її складу. 

5.12. Члени Наглядової ради конкурсу зобов’язані не допускати конфлікту 
інтересів під час розгляду пропозицій. Конфлікт інтересів визначається згідно з чинним 
законодавством України. Перед початком розгляду пропозицій член Наглядової ради 
конкурсу зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати 
пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним 
обов’язків. Член Наглядової ради конкурсу, в якого виявлено конфлікт інтересів, 
утримується під час голосування з питань, що його становлять. 

5.13. Наглядова рада конкурсу здійснює оцінку та аналіз роботи міст відповідно 
до критеріїв конкурсного відбору (додаток 1) за 100-бальною шкалою оцінювання. 

5.14. Рішення Наглядової ради конкурсу ухвалюються шляхом голосування 
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради конкурсу. У 
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради конкурсу. 

5.15. У разі неможливості делегувати на засідання уповноваженого 
представника член Наглядової ради конкурсу повідомляє Секретаріат конкурсу про 
свої рішення з питань порядку денного засідання в офіційній письмовій формі 
напередодні проведення цього засідання. 

5.16. Рішення Наглядової ради конкурсу оформлюються протоколом, який 
підписує її голова або у разі відсутності голови – головуючий, який проводить 
засідання. 

5.17. При ухваленні рішень члени Наглядової ради конкурсу керуються 
ключовими принципами реалізації молодіжної політики, визначеними в: 

Державній цільовій соціальній програмі "Молодь України" на 2016 – 2020 роки, 
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148; 

Резолюції Європейської ради від 27.11.2009 щодо оновленого порядку 
Європейської співпраці щодо молоді на 2010 – 2018 роки (COUNCIL RESOLUTION of 
27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field 
(2010 – 2018); 

"Порядку денному 2020", ухваленому на Конференції Міністрів, відповідальних 
за молодіжну політику Ради Європи ("The future of the Council of Europe youth policy: 
AGENDA 2020" Adopted at the 8th Council of Europe Conference of Ministers responsible 
for Youth, Kyiv, Ukraine, 10 – 11 October 2008); 

Переглянутій Європейській Хартії щодо участі молодих людей у місцевому та 
регіональному житті, ухваленій Конгресом Місцевих та регіональних влад Європи; 

Лісабонській угоді про внесення змін до Угоди про Європейський Союз й Угоди 
про заснування Європейської Спільноти; 

відповідних документах ООН у сфері молодіжної політики. 



6. Секретаріат конкурсу. 
6.1 Секретаріат конкурсу забезпечує поточну роботу з організації конкурсу, 

відповідає за підготовку засідань Наглядової ради конкурсу та імплементацію її рішень, 
комунікацію в рамках конкурсу з ключовими аудиторіями, органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та громадським середовищем, іншими 
зацікавленими сторонами. 

6.2. Секретаріат конкурсу складається з представників Міністерства молоді та 
спорту України, Українського інституту міжнародної політики та Національної 
молодіжної ради України. 

6.3. Склад Секретаріату конкурсу на поточний рік формується Міністерством 
молоді та спорту України. 

  
7. Рада партнерів конкурсу. 
7.1. Рада партнерів конкурсу об’єднує усі залучені донорські структури, компанії 

та корпорації, що підтримують проведення конкурсу. 
7.2. Завданням Ради партнерів конкурсу є синергія і гармонійний підхід у 

розподілі ресурсів та забезпечення комплексної підтримки реалізації молодіжної 
політики на місцевому та регіональному рівнях у рамках конкурсу. 

  
8. Процедура проведення конкурсу передбачає: 
· оголошення про початок проведення та часові рамки конкурсу (часові 

рамки визначаються та затверджуються Наглядовою радою конкурсу); 
· оформлення заявок від міст згідно із затвердженим зразком (додаток 2); 
· прийняття заявок від міст Секретаріатом конкурсу; 
· розгляд заявок та оцінка роботи міст членами Наглядової ради конкурсу; 
  презентація міст, яких обрано Наглядовою радою до фінального відбору 

конкурсу; 
· ухвалення рішення про переможця конкурсу; 
· нагородження міста-переможця та надання йому статусу "Молодіжна 

столиця України" у конкретному році. 
  

9. Місто-переможець має право знову брати участь у конкурсі не раніше, ніж 
через три роки після отримання статусу "Молодіжна столиця України". 

  
  

 


