
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 16 серпня 2022 р. № 906  

Київ 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 

р. № 32 і від 20 березня 2013 р. № 179 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 32 

“Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-

мистецькі твори для дітей та юнацтва” (Офіційний вісник України, 2004 р., 

№ 2, ст. 53; 2006 р., № 31, ст. 2227; 2007 р., № 57, ст. 2285; 2020 р., № 99, ст. 

3223) і від 20 березня 2013 р. № 179 “Про Премію Кабінету Міністрів 

України імені Максима Рильського” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 

23, ст. 780; 2020 р., № 99, ст. 3223) зміни, що додаються. 

Прем'єр-міністр 

України 

Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73  

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 серпня 2022 р. № 906 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 

р. № 32 і від 20 березня 2013 р. № 179 

1. У Положенні про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 32: 

1) абзац п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції: 

“художні та анімаційні фільми для дітей та юнацтва.”; 

2) пункт 6 викласти в такій редакції: 

“6. Комітет відповідно до покладених на нього завдань: 
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розглядає подані на здобуття Премії документи; 

готує пропозиції та рекомендації для визначення і нагородження лауреатів 

Премії.”; 

3) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: 

“Засідання Комітету за наявності технічних засобів може бути проведено 

дистанційно в режимі відеоконференції.”; 

4) у пункті 10: 

в абзаці другому слово “грудня” замінити словом “листопада”; 

абзац п’ятий після слів “досягнення колективу)” доповнити словами “, у 

паперовій та електронній формі”; 

доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту: 

“три примірники твору у друкованому вигляді та за наявності примірник 

твору в електронній формі (для номінацій: літературні твори для дітей та 

юнацтва, художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва); 

розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі; 

копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності); 

художні, анімаційні фільми та відеозаписи театральних вистав в електронній 

формі;”. 

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами 

десятим - дванадцятим; 

5) перше речення абзацу другого пункту 11 викласти в такій редакції: 

“Підсумкове засідання Комітету проводиться до 1 січня.”. 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 179: 

1) пункт 7 Положення про Премію Кабінету Міністрів України імені 

Максима Рильського, затвердженого зазначеною постановою, після абзацу 

третього доповнити новим абзацом такого змісту: 

“примірник твору в електронній формі (за наявності);”. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами 

п’ятим - сьомим; 
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2) у Положенні про Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів 

України імені Максима Рильського, затвердженому зазначеною постановою: 

в абзаці другому пункту 7 слово “дев’яти” замінити цифрами “11”; 

у пункті 8: 

в абзаці першому цифри “15” замінити цифрами “25”; 

доповнити пункт абзацом такого змісту: 

“Засідання Комітету за наявності технічних засобів може бути проведено 

дистанційно в режимі відеоконференції.”; 

3) додаток до постанови після позиції 

“Заступник Міністра закордонних справ” 

доповнити такими позиціями: 

“Заступник Міністра освіти і науки 

Представник громадської організації “Академія наук вищої школи України” 

(за згодою)”. 
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