
                                                                                           Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від _________№ ______    

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про  загальноміський конкурс «Людина року» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення загальноміського конкурсу 

«Людина року» (далі - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою виявлення видатних і талановитих 

особистостей, нагородження громадян за найбільш вагомі професійні 

досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній і громадсько-

політичній діяльності за 2018-2019 роки; створення умов для підвищення 

професійної майстерності працівників різних галузей господарства та розвитку 

лідерства у суспільному житті; виховання у мешканців міста Переяслава 

почуття гордості за свою працю та бажання досягти нових успіхів  заради 

процвітання рідного краю. 

1.3. У Конкурсі беруть участь мешканці міста Переяслава, які мають визначні 

особисті заслуги і вагомі професійні здобутки протягом поточного року 

(визначених років) в розрізі оголошених номінацій та внесли значний вклад у 

формування соціально-економічного розвитку міста. 

1.4. Критерієм визначення переможців конкурсу є відповідність номінації, 

інноваційні рішення в професійній діяльності, особисті досягнення кандидатів у 

відповідній галузі протягом поточного календарного року (визначених років). 

1.5. Конкурс проводиться один раз на два роки, зокрема за 2018-2019 роки з 10 

лютого по 17 квітня 2020 року. 

1.6. Загальне керівництво по проведенню Конкурсу здійснюється 

Організаційним комітетом, склад якого визначається розпорядженням голови 

Переяславської міської ради. 

1.7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному  веб-

сайті Переяславської міської ради. 

1.8. Фінансування витрат на організацію та проведення урочистого 

нагородження переможців Конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством. 

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. Конкурс проводиться за номінаціями: 

1. «Громадський діяч року» - особам, які відзначаються своєю активністю та 

енергійністю на громадській роботі чи в діяльності, спрямованій на захист прав 

та інтересів громадян міста. 

2. «Підприємець року» - особам, які досягли значних успіхів у підприємницькій 

діяльності (своєчасна сплата податків та створення робочих місць), зробили 

значний внесок у соціально-економічний розвиток міста. 



3. «Медик року» – працівникам сфери охорони здоров’я за впровадження 

новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну 

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

охорони здоров’я населення міста. 

4. «Освітянин року» – викладачам загальноосвітніх навчальних закладів, 

працівникам дошкільних навчальних закладів, позашкільних установ, ліцеїв, 

гімназій, ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 

освіти», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»за видатні 

досягнення у праці, новаторство, підготовку переможців конкурсів, робіт МАН 

різного рівня, учнівських олімпіад тощо. 

5. «Митець року» – працівникам галузі культури, мистецтва, майстрам 

народної творчості, художникам за створення видатних творів, що дістали 

високу оцінку громадськості, вагомі досягнення у розвитку галузі. 

6. «Спортсмен року» - за досягнення високих результатів у спортивних 

змаганнях різного рівня. 

7. «Музейний працівник року» –працівникам за самовіддану працю та значний 

внесок в процвітанні галузі музеєзнавства міста. 

8. «Соціальний працівник року» - працівникам органів соціального захисту за 

самовіддану працю по обслуговуванню соціально незахищених категорій 

громадян. 

9. «Жінка-лідер року» - жінкам, які займаються громадською діяльністю, 

керівникам організацій, установ, підприємств за високі виробничі показники та 

активну громадську позицію. 

10. «Юний талант року» – особам, за найвищі досягнення у різних сферах 

діяльності, активну участь у громадському житті міста. Вік до 14 років. 

11. «Наставник року» - фахівцям і організаторам молодіжного, громадського, 

фізкультурно-спортивного руху, тренерам, керівникам художніх колективів, 

вчителям за вагомі заслуги у підготовці молодих кадрів, які гідно представляли 

місто. 

12. «Студент року»- студентам за найвагоміші досягнення в навчанні, 

творчості, науковій діяльності, за активну участь у суспільному житті міста 

серед студентів. 

13. «Журналіст року» - працівникам преси, телебачення і радіо, інтернет-

видань, інформаційний агентств, за вагомий особистий внесок в розвиток медіа 

простору міста. 

14. «Комунальник року» - працівникам комунальних служб за самовіддану 

працю у галузі житлово-комунального господарства, втілення інноваційних 

ідей, забезпечення діяльності підприємства. 

15. «Родина року» - сім’я, яка відзначилася у вихованні трьох і більше дітей, є 

громадсько-активною, має досягнення в галузях культури, спорту, організації 

дозвілля, демонструє найкращі традиції української сім’ї. 

16. «Правозахисник року» - працівникам правоохоронних органів за активну 

участь у справах зміцнення законності, правопорядку, захисту населення, у 

боротьбі з корупцією, особам, які відзначилися героїчними вчинками. 

17. «Герой-рятівник року»-особам, які відзначилися героїчними вчинками, 

здійснили особистий внесок у порятунок життя, здоров’я людей та їх майна.  

2.2. Нагородження переможців Конкурсу проводиться один раз на два роки. 



2.3. Присвоєння звання «Людина року» здійснюється відповідно до рішення 

Оргкомітету конкурсу. 

2.4. Звання «Людина року» є особистим, неперехідним і довічним. 

2.5. Ніхто не має права позбавити володаря титулу «Людина року» та його 

нагороди. 

2.6. Особа, якій звання «Людина року» вже було присвоєно, на здобуття його 

повторно не висувається. 

ІІІ. Порядок представлення кандидатур і визначення переможців 

3.1. Висування кандидатур на присвоєння звання «Людина року» здійснюється 

керівниками трудових колективів, установ, організацій, професійними 

спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, 

об’єднаннями громадян та іншими категоріями населення. Максимальна 

кількість кандидатів від однієї структури – 5 осіб. На кожну кандидатуру 

подається окреме клопотання. 

3.2. Оргкомітетом розглядаються самовисування на присвоєння звання 

«Людина року». 

3.3. Для участі в конкурсі подаються наступні документи (копії документів 

завіряються належним чином): 

- клопотання про присвоєння звання «Людина року»  (згідно наданого 

зразка); 

- характеристика заслуг особи, що стали підставою для порушення 

клопотання (головним критерієм при цьому мають бути наявність високих 

здобутків у професійній діяльності, активна участь у суспільному житті 

колективу, громади); 

- копії документів, що підтверджують особу кандидата, та копії документів 

про його досягнення (дипломи, статті, відзнаки, інформації про фестивалі, 

форуми, конференції, конкурси тощо, в яких брав участь); 

- онлайн-анкета учасника (згідно наданого зразка). 

Документи приймаються до 17 квітня 2020 року у загальному відділі 

виконавчого комітету Переяславської міської ради в паперовому та 

електронному вигляді на електронну адресу zagal.rada@ukr.net 

3.4. Документи, які подаються на розгляд, поверненню не підлягають. 

3.5. Визначення переможців здійснюється на засіданні Оргкомітету. Рішення 

Оргкомітету приймається більшістю голосів його членів шляхом відкритого 

голосування. У разі рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним 

є голос голови Оргкомітету. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться 

Оргкомітетом 22 квітня поточного року. 

3.6. Результати Конкурсу оформляються протоколом. Списки переможців на 

звання «Людина року» у кожній номінації оприлюднюються на офіційному веб-

сайті Переяславської міської ради. 

 

ІV. Порядок нагородження 

4.1. Нагородження переможців Конкурсу проводиться один раз на два роки на 

центральній площі міста в обстановці урочистості і широкої гласності на 



церемонії вшанування володарів титулу «Людина року» в першій половині 

травня. 

4.2. Переможцям конкурсу вручаються статуетки «Людина року», дипломи та 

квіти. 

4.3. Диплом та статуетка переможцям конкурсу «Людина року» вручається 

міським головою міста Переяслава. 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету  О. ГРЕБЕНЩИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


