
 

 

Положення про конкурс 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом №____  

Координаційної ради молодих юристів України 

при Міністерстві юстиції України  

від ______________ 2013 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський щорічний конкурс серед молодих юристів на краще 

професійне досягнення  

«МОЛОДИЙ ПРАВНИК РОКУ» 

 
Положення про Всеукраїнський щорічний конкурс серед молодих юристів на краще 

професійне досягнення „МОЛОДИЙ ПРАВНИК РОКУ” (далі - Положення) визначає мету 

проведення цього конкурсу (далі - Конкурс), порядок його організації та проведення, 

умови участі, вимоги та порядок визначення переможців. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Конкурс проводиться Координаційною радою молодих юристів України при 

Міністерстві юстиції України за підтримки Міністерства юстиції України, професійних та 

громадських об’єднань правників, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань, адвокатів 

(за згодою), тощо. 

 

1.2. Конкурс організовується та проводиться Координаційною радою молодих 

юристів України при Міністерстві юстиції України серед молодих юристів, які 

відповідають вимогам, що встановлені цим Положенням. 

 

1.3. Основною метою Конкурсу є сприяння: 

підвищенню кваліфікації і професійного росту молодих юристів та престижу їх 

праці; 

сумлінному виконанню молодими юристами їхніх службових обов’язків, постійному 

вдосконаленню організації роботи, розвитку ініціативи та творчості; 

удосконаленню системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

правників; 

розширенню участі правничої молоді у науково-дослідній роботі; 

утвердженню поваги до права, через довіру до правників; 

утвердженню правопорядку та законності в українському суспільстві; 

інформування суспільства про діяльність молоді у галузі права. 

 

1.4. Завдання Конкурсу: 

визначення найвагомішого вкладу молодих правників у професійний розвиток та 

професійну підготовку; 

формування громадської оцінки діяльності правників, як окремих особистостей. 

 

1.5. Відомості про проведення конкурсу і його підсумки публікуються на офіційній 

веб-сторінці Координаційної ради молодих юристів України: www.krmj.org.ua. 



 

1.6. Конкурс проводиться щорічно. Дата проведення церемонії нагородження 

переможців конкурсу визначається Організаційним комітетом.  

1.7. Учасниками Конкурсу можуть бути юристи, які на момент проведення конкурсу 

досягли не більше 35-ти років, та мають вищу юридичну освіту. Кількість учасників 

Конкурсу не обмежується.  

З метою додержання принципу неупередженості члени Координаційної ради 

молодих юристів при Міністерстві юстиції України не можуть брати участь у Конкурсі в 

якості учасника (номінанта). Анкети членів Координаційної ради молодих юристів 

України при Міністерстві юстиції України, подані з метою участі у Конкурсі, не 

розглядаються. 

 

1.8. Переможцями Конкурсу визнаються молоді правники, які досягли найкращих 

результатів у роботі за підсумками року та відповідають вимогам професійної і ділової 

етики, що будується на загальноприйнятих засадах служіння народу України, 

професіоналізмі, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональній 

відповідальності за виконання службових обов’язків, дисципліні тощо, за такими 

номінаціями (перелік може бути змінений за рішенням Оргкомітету): 

- молодий суддя; 

- молодий працівник апарату суду; 

- молодий державний службовець; 

- молодий правник - громадський діяч; 

- молодий прокурор; 

- молодий адвокат; 

- молодий нотаріус; 

- молодий помічник адвоката; 

- молодий науковець; 

- молодий юрисконсульт; 

- інше за рішенням Оргкомітету.  

 

2. КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНКУРСУ 

 

2.1. Організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу здійснює 

Оргазізаційний комітет (далі - Керівний орган конкурсу, Оргкомітет), який формується із 

членів Координаційної ради молодих юристів України та інших зацікавлених осіб за 

потреби. До складу Оргкомітету Конкурсу за посадою входять голова ради та заступники 

голови Координаційної ради молодих юристів України. Робота Оргкомітету здійснюється 

на громадських засадах. Склад Оргкомітету щороку затверджується на засіданні 

Координаційної ради молодих юристів України. 

Персональний склад Оргкомітету затверджується протоколом Координаційної ради 

молодих юристів України і публікується на веб-сторінці Координаційної ради молодих 

юристів України. 

 

2.2. Оргкомітет Конкурсу: 

- затверджує склад Експертної ради конкурсу, до якого входять юристи, які внесли 

значний вклад у розвиток юридичної професії; 

- збирає, аналізує, узагальнює пропозиції щодо учасників (номінантів) Конкурсу, 

подає на розгляд Експертної ради відібраних кандидатів у переможці Конкурсу; 

- визначає дату проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу; 



- організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу; 

- приймає рішення про публікацію інформації, що стосується проведення Конкурсу 

на офіційній веб-сторінці Координаційної ради молодих юристів: http://www.krmj.org.ua.; 

- вживає заходи із залучення до підтримки у проведенні конкурсу професійних і 

громадських об’єднань правників, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань тощо. 

 

2.3. Розпорядчими органами Конкурсу є Голова Оргкомітету і Секретар Оргкомітету. 

 

2.4. Голова Оргкомітету: 

-  керує роботою Оргкомітету і організовує виконання його рішень; 

- представляє Оргкомітет у відносинах з іншими підприємствами, установами та 

організаціями. 

 

2.5. Секретар Оргкомітету веде протоколи засідань, готує необхідну інформацію та 

здійснює відповідне листування. 

 

2.6. Рішення Оргкомітету оформлюються протоколом, який підписується Головою та 

Секретарем. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні шляхом 

відкритого голосування. За рішенням Оргкомітету, а також у випадках, передбачених цим 

Положенням, рішення можуть прийматися більшістю голосів шляхом закритого 

голосування. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

3.1. Конкурс вважається розпочатим з моменту публікації на офіційній веб-сторінці 

Координаційної ради молодих юристів України: www.krmj.org.ua. відповідного рішення 

Оргкомітету про його проведення. 

Публікація умов проведення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом не пізніше ніж за 

30 днів до завершення прийому пропозицій щодо участі в Конкурсі. 

 

3.2. Право подавати пропозиції щодо кандидатів у переможці Конкурсу з власної 

ініціативи або за зверненням до Координаційної ради молодих юристів України надається: 

органам державної влади; 

органам місцевого самоврядування; 

органам судової влади та прокуратури; 

підприємствам, установам та організаціям будь-яких форм власності; 

громадським об’єднанням; 

претендентам шляхом самовисування. 

 

3.3. Пропозиції щодо участі у Конкурсі подаються до Оргкомітету листом, на 

електронну пошту: krmjua@gmail.com, в одному примірнику разом з заповненою анкетою 

учасника Конкурсу (додаток № 1 до цього Положення) та відсканованих документів, що 

підтверджують досягнення кандидата за рік. 

Форма та зміст анкети учасника можуть бути змінені за рішенням Організаційного 

комітету. 

 

3.4. Пропозиція складається та підписується керівником підприємства, установи, 

організації чи відповідного її підрозділу, що номінують особу на Конкурс, або особисто 

претендентом у разі самовисування.  

http://www.krmj.org.ua/
mailto:krmjua@gmail.com


Пропозиція повинна містити обґрунтування мотивів висування кандидата, стислу 

інформацію про вагомість діяльності номінанта, його особисті досягнення у правовій 

сфері протягом останніх 12 місяців з їх документальним підтвердженням. 

3.5. Інформація про кількість учасників Конкурсу розміщується на офіційній веб-

сторінці Координаційної ради молодих юристів України: www.krmj.org.ua. протягом 10 

днів після закінчення терміну для подання пропозицій на Конкурс. 

 

3.6. У тижневий строк після закінчення терміну для подання пропозицій на Конкурс 

Оргкомітет розглядає і оцінює анкети представлених номінантів з доданими документами 

та передає анкети відібраних номінантів Експертній раді, що визначає переможців у 

кожній номінації. 

 

3.7. Анкети відібрані Оргкомітетом розглядаються Експертною радою протягом 

тижня. Рішення про переможців ухвалюється простою більшістю голосів членів 

Експертної ради. 

 

3.8. Повідомлення про підсумки конкурсу та проведення церемонії нагородження 

Конкурсу розміщуються на офіційній веб-сторінці Координаційної ради молодих юристів 

України: www.krmj.org.ua.  

 

3.9. Час та місце проведення урочистої церемонії нагородження визначаються 

Оргкомітетом. Оргкомітет електронною поштою або телефоном запрошує номінантів  

Конкурсу для участі у церемонії нагородження. 

 

3.10. Імена переможців Конкурсу поміщуються в конверти, що запечатуються, та не 

підлягають розголошенню до моменту їх офіційного оголошення на церемонії 

нагородження. 

 

3.11. Учасники, які визнані переможцями Конкурсу, відзначаються нагородами. 

 

3.12.Учасники які за результатами посіли за рейтингом 2 та 3 місця вважаються 

лауреатами Конкурсу та отримують відповідні відзнаки. 

 

3.13. Конкурс вважається закінченим після проведення церемонії нагородження його 

переможців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krmj.org.ua/
http://www.krmj.org.ua/


Додаток 1 

Анкета  

учасника Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне 

досягнення серед молодих юристів 

«МОЛОДИЙ ПРАВНИК РОКУ 20__» 

 

Всі поля - обов'язкові для заповнення! 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Освіта:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Спеціалізація:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Загальний досвід роботи в юриспруденції:___________________________________ 

5. Місце роботи та 

посада:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Науковий ступінь, вчене 

звання:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Державні нагороди, професійні відзнаки за останній 

рік:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Особисті досягнення в правовій сфері за останній 

рік:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Номінація у якій бажаєте взяти участь:______________________________________ 

10. Номер телефону та електронна адреса:______________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                    Підпис 


