
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Правління  

Національного банку України 

25 січня 2019 року № 62-рш 

 

 

 

 

Положення  

про проведення щорічного конкурсу  

“Краща монета року України” 

 

 

 

1. Це Положення регулює порядок проведення Національним банком 

України щорічного конкурсу “Краща монета року України” (далі – конкурс). 

 

2. Конкурс проводиться з метою визначення професійного рівня учасників 

творчого і виробничого процесу випуску пам’ятних монет Національним банком 

України, найцікавішої та популярної тематики серед споживачів, а також для 

привернення уваги широких кіл громадськості до мистецтва пластики, 

здійснення пропаганди державотворчих ідей та цілей. 

 

3. Національний банк України проводить перший етап конкурсу після 

розміщення про це оголошення (із зазначенням термінів проведення) та анкети 

для визначення кращої монети року, форма якої додається до цього Положення 

(далі – Анкета), на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного 

банку України. 

 

4. У конкурсі беруть участь усі пам’ятні монети України, які офіційно 

введені в обіг Національним банком України з 01 січня до 31 грудня року, що 

минув. 

 

5. Конкурс проводиться в таких номінаціях: 

 

1) “Краща монета року” (оцінюється наскільки монета стала подією року – 

з урахуванням обраної теми, художнього рівня виконання, дизайну, пластичного 

(скульптурного) втілення, використаної технології); 

 

2) “Краще розкриття теми” (оцінюється загальна концепція монети, її 

оригінальність, художнє рішення та вдале розкриття теми, що присвячується 

особистості, події, інституції тощо). 

Монета одного найменування може зазначатися лише в одній номінації. 
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6. У голосуванні на визначення монет-переможців у номінаціях можуть 

брати участь усі бажаючі, які в установлені Національним банком України 

строки надішлють заповнену Анкету на електронну адресу: moneta@bank.gov.ua 

або вкинуть у спеціально облаштовану скриньку в приміщеннях банків-

дистриб’юторів з продажу монет Національного банку України, проголосують за 

допомогою інтерактивної Анкети, розміщеної на відповідній сторінці офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку України. 

 

7. Конкурс проводиться у два етапи. 

На першому етапі шляхом голосування визначаються три монети, які 

набрали найбільшу кількість голосів у кожній номінації.  

На другому етапі для визначення кращої монети в кожній номінації 

Національний банк України створює комісію, склад якої щороку затверджується 

розпорядчим актом за підписом Голови Національного банку України або його 

першого заступника. 

Члени комісії шляхом таємного голосування визначають кращу монету в 

кожній номінації (серед трьох обраних монет). 

 

8. Інформація про проведення конкурсу з метою забезпечення його 

максимальної гласності та публічності за поданням Департаменту грошового 

обігу розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку України. 

 

9. Художнику – авторові дизайну монети, яка перемогла в номінації 

“Краща монета року України”, вручається нагорода “Краща монета року 

України”, диплом Національного банку України та заохочувальна премія 

Національного банку України за встановленими розцінками, визначеними 

окремими розпорядчими актами Національного банку України.  

Художник – автор дизайну монети, яка перемогла в іншій номінації, 

нагороджується дипломом Національного банку України та заохочувальною 

премією Національного банку України за встановленими розцінками, 

визначеними окремими розпорядчими актами Національного банку України.  

У разі прийняття рішення про встановлення двох перших місць або якщо 

кращою буде визнано монету, розроблену кількома авторами, то нагорода 

“Краща монета року України” і заохочувальна премія Національного банку 

України за встановленими розцінками вручається кожному авторові. 

Скульптори – виконавці гіпсових моделей отримують заохочувальні 

премії Національного банку України за встановленими розцінками, визначеними 

окремими розпорядчими актами Національного банку України. 
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10. Нагороду “Краща монета року України” щороку виготовляє 

Банкнотно-монетний двір Національного банку України в установлені окремим 

розпорядчим актом строки та дизайном, яку передає Департаменту грошового 

обігу для вручення авторові монети, що здобула перемогу в конкурсі. 

 

 

 

Директор Департаменту  

грошового обігу       Віктор ЗАЙВЕНКО 

 

 



Додаток  

до Положення  

про проведення щорічного конкурсу  

“Краща монета року України” 

(пункт 3) 
 

 

Анкета для визначення кращої монети року 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________. 
 

2. Стать: 
 

 чоловіча;      жіноча. 
 

3. Вік________________. 
 

4. Місце проживання**:  
 

місто_________ ,      вулиця_______________ ,        будинок________; 
 

контактний телефон ___________________. 
 

5. Причетність до нумізматики:  

          член Асоціації (клубу)  нумізматів           колекціонер;               інше. 

6. Краща монета в номінаціях: 
 

“Краща монета року”  –    ___________________________________________;                                                                        

                                                                          (назва монети)                                

(оцінюється наскільки монета стала подією року – з урахуванням обраної теми, 

художнього рівня виконання, дизайну, пластичного (скульптурного) втілення, 

використаної технології); 
 

“Краще розкриття теми” –  __________________________________________.                                                                       

                                                                                      (назва монети)                    

(оцінюється загальна концепція монети, її оригінальність, художнє рішення та 

вдале розкриття теми, що присвячується особистості, події, інституції тощо). 
 

 

Важливо! Монета одного найменування може зазначатися лише в одній 

номінації. 

                                           
*Заповнена анкета для визначення кращої монети року в кожній номінації надсилається на таку 

електронну адресу: moneta@bank.gov.ua або вкидається в спеціально облаштовану скриньку в 

приміщеннях банків-дистриб’юторів з продажу монет Національного банку України. 

**Зазначається за бажанням.  

 


