
 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

26 сесія 8 скликання 

 

12 листопада 2018р.                                                                         № 1401 

 

Про затвердження Положення  

про проведення щорічного  конкурсу  

«Людина року»  Баранівської міської 

об’єднаної  територіальної громади  
 

 З метою відзначення представників Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі-ОТГ) за найбільш вагомі досягнення у різних 

сферах суспільного життя ОТГ та громадській діяльності, створення умов 

для підвищення ініціативності та розвитку лідерства у громадському житті, 

залучення молоді до громадського життя та участі у справах громади, 

виховання у мешканців ОТГ відчуття гордості за свою плідну працю та 

бажання досягти нових успіхів у справі на користь людей і заради 

процвітання ОТГ та для пошанування ініціативних і талановитих 

особистостей, керуючись п.22 ч.1 ст.26 та п.9 ч.4 ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Положення про щорічний конкурс «Людина року» 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1). 

2.  Затвердити форму рекомендацію-клопотання, реєстраційну 

картку кандидата, довідку про номінанта учасника щорічного  конкурсу 

«Людина року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

(додатки 1,2,3 Положення). 

3. Затвердити склад конкурсної комісії щорічного  конкурсу 

«Людина року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  

(додаток 2). 

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту спільно з апаратом 

Баранівської міської ради забезпечити здійснення організаційних заходів, 

пов’язаних із проведенням конкурсу та нагородження переможців. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 

Кокітко Н.В. та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, 

фізкультури, спорту та соціального захисту населення ( Пашкевич А.А.)  

 

 

 Міський голова                                                                               А.О.Душко    



         Додаток 1 

до рішення 26 сесії 8 

скликання 

від 12.11.2018р. № 1401 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про щорічний конкурс «Людина року» 

Баранівської  міської об’єднаної територіальної  громади 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Щорічний  конкурс на звання «Людина року» Баранівської  міської 

об’єднаної територіальної  громади  (далі – Конкурс) проводиться з метою 

виявлення ініціативних і талановитих особистостей, відзначення 

інтелектуальної та професійної еліти громади, нагородження громадян за 

найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, 

соціальній, культурній, науковій і громадській діяльності; виховання у 

мешканців ОТГ відчуття гордості за свою плідну працю та прагнення 

досягти нових успіхів у справі на користь людей, заради процвітання ОТГ. 

Це Положення визначає порядок, умови проведення та підведення підсумків 

конкурсу «Людина року». 

1.2. Конкурс проводиться щорічно протягом серпня поточного року. 

1.2. Девіз Конкурсу «Людина року» - «Разом будуємо європейське 

місто!» 

1.3. Фінансування витрат на організацію та проведення урочистого 

нагородження переможців Конкурсу здійснюється за рахунок незаборонених 

чинним законодавством надходжень. 

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в газеті 

«Баранівські факти» та на офіційному веб-сайті міської ради. 

1.6. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

1.7. Конкурс проводиться за 11 номінаціями з відповідними критеріями 

та умовами, за якими відбувається висування та оцінювання кандидатур на 

звання «Людина року»: 

- «Оборона. Правопорядок. Захист і порятунок» - особам, які 

протягом року відзначилися героїчним вчинком, здійснили особистий внесок 

у рятуванні життя, здоров’я людей та їх майна; працівникам правоохоронних 

органів, пожежної частини, військовослужбовцям за активну участь у справі 

зміцнення оборони, законності, правопорядку, захисту населення та 

територій від надзвичайних ситуацій 

- «Меценатство. Милосердя. Благодійність» - особам, які здійснили 

найбільший благодійний внесок із напрямів благодійної діяльності, 

незалежно від форми надання допомоги; особам, які надали суттєву 



матеріальну допомогу мешканцям громади, підприємствам, установам, 

організаціям громади та громадським організаціям 

- «Працівник освіти» - працівники загальноосвітніх шкіл, дошкільних 

дитячих навчальних закладів, органів освіти, професійно-технічного 

навчального закладу – за видатні досягнення у праці, плідну науково-

педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання та 

виховання молоді; підготовку переможців різноманітних конкурсів, 

учнівських олімпіад, тощо 

- «Фізична культура і спорт» - фахівцям і організаторам 

фізкультурно-спортивного руху, тренерам, викладачам фізкультурно-

оздоровчих і спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної 

культури і спорту, спортсменам за досягнення високих результатів у 

спортивних змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів 

- «Діяч культури та мистецтва» - працівникам культурно-освітніх 

закладів, учасникам художніх колективів, аматорам, діячам образотворчого 

та монументального мистецтва за створення видатних творів у галузі 

живопису, скульптури, графіки, декоративного та прикладного мистецтва, 

що дістали високу оцінку громадськості, майстрам народної творчості, які 

створили видатні твори  

- «Охорона здоров’я» -  працівникам сфери охорони здоров’я за 

вагомий особистий внесок у вирішення проблем охорони здоров’я громадян 

та медичної реабілітації осіб, які потребують лікування; впровадження 

новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну 

санітарно-освітню та профілактичну роботу, інші вагомі здобутки на ниві 

охорони здоров’я населення громади 

- «Підприємництво» - особам,  які досягли значних успіхів у 

підприємницькій діяльності (в т.ч. своєчасна сплата податків, створення 

нових робочих місць), зробили значний особистий внесок у соціально-

економічний розвиток ОТГ 

- «Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування 

населення» - працівникам житлово-комунального господарства та побутової 

сфери за самовіддану, сумлінну працю, високі професійні досягнення, 

вагомий внесок у розвиток підприємств галузі житлово-комунального 

господарства 

- «Соціальний працівник року» - внесок у розвиток установи, 

організації, підприємства, особисті якості номінанта за людяність та 

безкорисливу і самовіддану працю, опіку над соціально-незахищеними 

жителями громади, особистий вклад у вирішення проблем соціальної сфери 

- «Місцеве самоврядування» - депутатам міської ради, посадовим 

особам місцевого самоврядування, які досягли вагомих успіхів у професійній 

діяльності, а також за активну роботу з громадою, розв’язання громадських 

(суспільних) проблем, організацію продуктивної співпраці громади з 

виконавчими органами ради 

- «Молодь Баранівщини»  - учнівська, студентська молодь, 

працівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти і культури, 



охорони здоров’я у віці до 32-х років, активісти молодіжних громадських 

організацій, які протягом року відзначилися в будь-якій сфері діяльності, 

беруть активну участь у суспільно-політичному житті та справах громади. 

1.8. Звання «Людина року» є особистим, неперехідним та довічним. 

Щодо особи, якій звання «Людина року» вже було присвоєно, можуть 

подаватися документи для її участі у конкурсі не раніше, ніж через 3 роки.  

Самовисування на присвоєння звання «Людина року» не розглядаються. 

1.9. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

ІІ Умови та порядок проведення конкурсу. 

2.1. У Конкурсі беруть участь особи, які проживають на території  ОТГ. 

Критерієм визначення переможців Конкурсу є відповідність номінації, 

інноваційні рішення в професійній діяльності, особисті досягнення, соціальна 

вагомість сукупних досягнень кандидатів у відповідній галузі протягом 

відповідного календарного року. 

2.2. Право висувати претендентів на присвоєння звання «Людина року» 

відповідно до запропонованого переліку номінацій мають структурні 

підрозділи  органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності, професійні спілки, об’єднання 

громадян, які до 01 серпня поточного року визначають претендента на 

присвоєння звання та подають  до міської ради наступні документи:  

- рекомендацію-клопотання про присвоєння звання «Людина року» із 

зазначенням певної номінації  від організації, колективу, відповідного органу 

чи підрозділу, що висуває кандидата згідно з додатком 1 Положення; 

- реєстраційну картку кандидата згідно з додатком 2 Положення; 

- довідку про кандидата, його діяльність та досягнення у попередньому 

році згідно з додатком 3 Положення (у друкованому та електронному 

вигляді);  

- згоду на обробку персональних даних (у довільній формі); 

- копії відзнак, грамот, дипломів, отриманих за досягнення у сфері 

діяльності відповідно до номінації Конкурсу; 

- фото кандидата в друкованому вигляді (3х4) – 1 шт. та до 10-ти фото 

на електронному носії. 

2.3. Організаційною  формою роботи конкурсної комісії є засідання, 

яке проводиться її головою, а в разі його відсутності, заступником. Засідання 

комісії вважається правомочним за умови присутності не менше половини її 

складу. Рішення комісії  про присвоєння звання «Людина року» приймається 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

комісії. У випадку рівного розподілу голосів – вирішальним є голос 

головуючого на засіданні комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом. 

Протокол підписують голова та секретар конкурсної комісії. 

2.4. Якщо члени конкурсної комісії подані в якості номінантів, то вони 

втрачають право участі в роботі комісії. 



2.5. У випадку не обрання переможця в будь-якій номінації конкурсу – 

нагорода залишається в громаді. 

ІІІ. Нагородження та критерії оцінювання учасників Конкурсу 

 3.1. Основними критеріями у визначені переможців у номінаціях є: 

- вагомість досягнень для відповідної галузі у попередньому році; 

- рівень професіоналізму кандидата; відзнаки у рамках номінації 

(почесні звання, дипломи, нагороди, подяки); 

- оцінка фахівцями відповідної галузі, що міститься у клопотанні-

рекомендації; 

-інноваційність, професійний розвиток; 

- громадська (соціальна) активність. 

До переваг у відборі кращих кандидатів на звання «Людина року»  

належить: виявлення лідерських якостей, моральність, рівень авторитету, 

приклади патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів громади, 

реалізовані ініціативи соціального характеру. 

3.2. Під час оцінювання розглядаються досягнення кандидатів у 

попередньому календарному році. 

 3.3. Згідно рішення конкурсної комісії про визначення переможців у 

номінаціях приймається розпорядження міського голови «Про присвоєння 

звання «Людина року» Баранівської ОТГ. 

 3.4. До організації та проведення конкурсу «Людина року» можуть 

залучатися спонсори та меценати. 

3.5. Вручення відзнаки Конкурсу «Людина року», диплому про 

присвоєння звання «Людина року» Баранівської ОТГ із зазначенням 

номінації переможця та грошової винагороди в розмірі, визначеному 

кошторисними призначеннями, відбувається на урочистій церемонії 

нагородження номінантів під час святкування Дня міста.      

 

Секретар ради       О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Додаток 2 

до рішення 26 сесії 8 скликання 

від 12.11.2018р. № 1401 

Склад конкурсної комісії 

міського конкурсу «Людина року» 

1. Голова конкурсної 

комісії 

Кокітко Наталія 

Володимирівна 

Перший заступник 

міського голови 

2. Заступник голови 

конкурсної комісії 

Самчук Олександр 

Валентинович 

Секретар міської ради 

3. Секретар конкурсної 

комісії 

Завадська Жанна 

Сергіївна 

Головний спеціаліст з 

організаційної роботи 

відділу діловодства та 

організаційної роботи 

Члени конкурсної комісії 

4.  Куцан Людмила 

Леонідівна 

Керуючий справами 

виконкому 

5.  Костецька Олена 

Дмитрівна 

Начальник відділу 

діловодства та 

організаційної роботи 

6.  Ошатюк Надія 

Богданівна 

Начальник відділу 

культури, сімї, молоді та 

спорту міської ради 

7.  Остудімов Анатолій 

Олександрович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

8.  Пашкевич Анатолій 

Анатолійович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

9.  Підгурський Микола 

Петрович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

10.  Нечипорук Дмитро 

Васильович 

Депутат міської ради, 

Голова постійної комісії 

11.  Курбатов Віктор 

Аліджанович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

12.  Ділодуб Михайло 

Васильович 

Член виконкому міської 

ради 

  Секретар ради       О.В.Самчук 



      

       Додаток 1 

 до Положення про щорічний 

 конкурс «Людина року»  

Баранівської ОТГ 

 
 

на фірмовому бланку установи 

 

Голові конкурсної комісії 

по проведенню щорічного  конкурсу «Людина року»  

Баранівської об’єднаної територіальної громади 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ-клопотання 

____________________________________________________________, 
(повна назва установи) 

звертається із пропозицією про присвоєння звання «Людина року» 

___________________________________________________________, 
(ПІБ) 

у номінації «____________________________________________». 
(назва номінації) 

 
Інструкція для заповнення. Рекомендація підписується керівником організації, який 

порушує клопотання про присвоєння звання «Людина року» Баранівської ОТГ, та добре 

знайомий з професійними та особистими якостями кандидата. Рекомендації від родичів 

та підлеглих не приймаються. 

В рекомендації-клопотанні зазначається наступна інформація: 

- як довго та у якій якості Ви знаєте кандидата; 

- професійні якості кандидата; 

- особисті якості кандидата; 

- чому Ви вважаєте, що кандидат заслуговує  на звання «Людина року» 

(приклади). 

 

 Необхідний для розгляду конкурсною комісією пакет документів 

додається. 

 

Додаток: на ______аркушах. 

 

_________________              ______________________________ 
(посада)            (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

 

 

 

Секретар ради        О.В.Самчук 

 

 

 



       Додаток 2 

до Положення про щорічний           

 конкурс «Людина року» 

 Баранівської ОТГ 

 

Реєстраційна картка кандидата 

 

Дата отримання 

 

Реєстраційний № ______________________________________ 
(заповнюється працівником організаційного відділу) 

 

П І Б кандидата 

 

Дата народження 

 

Вік (повних років) 

 

Адреса 

 

Мобільний телефон: 

 

Email: 

 

Серія, № та дата видачі 

Паспорту 

 

Ідентифікаційний код 

  

 

 

 

 

Номінація 

(необхідне 

підкреслити) 

Оборона. Правопорядок. Захист і порятунок 

Меценатство. Милосердя. Благодійність 

Працівник освіти 

Фізична культура і спорт 

Діяч культури та мистецтва 

Охорона здоров’я 

Підприємництво 

Житлово-комунальне господарство та побутове 

обслуговування населення 

Соціальний працівник року 

Місцеве самоврядування 

Молодь Баранівщини 

 

 Підпис кандидата: _______________________________________ 
      (ПІБ) 

Секретар ради       О.В.Самчук 



 

    Додаток №3 

до Положення про щорічний           

 конкурс «Людина року» 

 Баранівської  ОТГ 

 

 

Довідка про кандидата 

 

  ______________________________________________ 
(ПІБ) 

 

Освіта 

Навчальний заклад, фікультет, 

спеціальність, науковий ступінь  

 

Робота/навчання 

Місце роботи (посада)/навчання 

Сфера діяльності організація (місця 

роботи  

 

Досягнення 

Основні досягнення в рамках 

номінації за попередній рік (за що 

може бути присуджено звання 

«Людина року») 

 

Відзнаки (дипломи, нагороди, подяки, 

тощо) 

 

Визначні досягнення попередніх 

років 

 

Професійний розвиток (участь у 

тренінгах, семінарах, курсах, 

навчаннях, обмінах досвідом тощо) 

 

Інша громадська (соціальна) 

діяльність 

 

Ініціативи та втілені проекти 
 

Хобі 
 

Додаткова інформація 
 

 

 

Секретар ради       О.В.Самчук 
 


