
      

У К Р А Ї Н А 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

М.Мала Виска 

від 19 травня 2020 року                                                                № 36/б 

 

Про проведення міського 

конкурсу «Молода людина 

року-2020» 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до вимог Закону України "Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні", з метою  відзначення вагомих досягнень молоді 

у різних сферах суспільного життя міста, заохочення її до активної участі у 

громадському житті : 

1. Затвердити Положення про міський конкурс "Молода людина року-2020" 

(додаток 1). 

      2. Затвердити склад оргкомітету для проведення міського конкурсу 

"Молода людина року-2020”  (додаток 2). 

      3. Провести засідання організаційного комітету та надати міському голові 
затверджений список переможців конкурсу по кожній номінації до 26 червня 
2020 року. 
      4. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради (Шпак А.В.) забезпечити організаційне та методичне  проведення 
міського конкурсу «Молода людина року-2020». 
     5. Відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити організацію підготовки та 
проведення урочистої церемонії нагородження переможців та лауреатів 
міського конкурсу «Молода людина року-2020»  28 червня 2020 року. 

    6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Міський голова                                                                 Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

http://cons.parus.ua/map/doc/036CX11BFF/Pro-spriyannya-sotsialnomu-stanovlennyu-ta-rozvitku-molodi-v-Ukrayini.html?a=37NF5


 

Додаток 1  

до розпорядження  

міського голови  

від 19.05.2020 р.№36/б 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про міський конкурс 

“МОЛОДА ЛЮДИНА РОКУ-2020” 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Міський конкурс “Молода людина року” (далі – Конкурс) 
проводиться до Дня молоді для  відзначення вагомих досягнень молоді у різних 
сферах суспільного життя громади, заохочення її до активної участі у 
громадському житті. 

 
1.2. Мета Конкурсу - виховання активної громадянської позиції у молоді, 

відзначення кращих молодих спеціалістів, підтримка обдарованої молоді 
Маловисківської громади. 

 
1.3. Звання “Молода людина року” присвоюється молоді, особливі 

досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя громади та 
розбудові України. 

  1.4. Організаційне та методичне забезпечення проведення Конкурсу 

здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Маловисківської міської ради. 

1.5. Конкурс проводиться у 10 номінаціях: 

- молодий  підприємець  року; 

- молодіжна  ініціатива  року; 

- молодий  керівник року; 

- молодий  працівник  силових та спеціальних структур (органів безпеки) 

року; 

- молодий  державний  службовець року; 

- молодий  юрист  року; 

- молодий  працівник охорони здоров’я року; 

- молодий  освітянин  року; 

- молодий  талант  року  в  галузі  культури  та  мистецтва; 

- учень  року. 
 
1.6. Претендент може бути висунутий трудовим (навчальним) колективом 

за місцем роботи (навчання), громадськими об'єднаннями, або шляхом 
самовисування. 

1.7. За підсумками Конкурсу у кожній номінації визначається один 
переможець та 2 лауреата. 

 

 

ІІ. Організаційний комітет та експертна рада  Конкурсу 



       2.1.  З метою організації та проведення  міського конкурсу «Молода 

людина року» утворюється організацій комітет. 

       2.2.  Персональний склад організаційного комітету затверджується 

розпорядженням міського голови. Члени комітету беруть участь у підготовці та 

проведенні Конкурсу на громадських засадах. 

       2.3. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце проведення всіх етапів 

Конкурсу, забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, 

інформує про його результати. 

2.4. Оргкомітет має право вносити зміни до порядку проведення Конкурсу 

в разі об'єктивних непередбачуваних обставин. 

2.5. Для оцінювання представлених на Конкурс заявок створюється 

експертна рада. 

2.6. Експертна рада є консультативно-дорадчим органом, склад якої 

затверджується рішенням Оргкомітету. Чисельність  експертної ради становить 

до 15 осіб. 

2.7. До складу експертної ради міського конкурсу входять представники 

депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, відділу освіти, 

молоді та спорту, відділу культури та туризму міської ради, Молодіжної ради 

при Маловисківській міській раді, вчителі та викладачі закладів  освіти міста, 

(за згодою), представники ради підприємців (за згодою),, громадських 

організацій (за згодою), Маловисківської РДА (за згодою),   

Маловисківського  відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області (за 

згодою), Маловисківського районного відділу У ДСНС України в 

Кіровоградській області (за згодою) Маловисківського РВК (за згодою), 

закладів юстиції (за згодою), закладів охорони здоров’я (за згодою). 

2.8. Рішення експертної ради враховується Оргкомітетом при визначенні 

переможців та лауреатів Конкурсу. 

        2.9.  Рішення організаційного комітету про нагородження переможців 

Конкурсу приймається на засіданні комітету і  оформлюється протоколом, який 

підписує голова, або його заступник, що веде засідання. 

ІІІ. Умови та порядок проведення 
 

3.1. Міський конкурс «Молода людина року» проводиться щороку в червні з 

нагоди відзначення Дня молоді в Україні. 

3.2.  У Конкурсі можуть брати участь громадяни України віком від 14 до 35 
років, які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

 

3.3. Підприємства, установи, організації, самовисуванці, відповідно до 

запропонованих номінацій, визначають претендента на присвоєння звання 

«Молода людина року-2020» і подають до 19 червня 2020 року організаційному 

комітету міського конкурсу (вул. Спортивна, 6, тел. 5-14-51) наступні 

документи: 



- клопотання колективу (особи) про присвоєння звання «Молода людина року -

2020», що висуває кандидата згідно з додатком 3; 

- характеристику-рекомендацію на кандидата згідно з додатком 4; 

- копії грамот, дипломів тощо за відповідні  досягнення за 2019-2020 роки; 

- детальна інформація про діяльність і досягнення протягом 2019-2020 років; 

- ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду. 

3.4. Документи-подання кандидата на присвоєння звання «Молода людина 

року»від трудового колективу приймаються тільки за підписом керівника 

підприємства, установи, організації. 

     До зазначеного вище переліку документів можуть додаватися 

інші  матеріали, які допоможуть розкрити досягнення кандидата та його 

соціальну вагомість. 

IV. Критерії оцінювання конкурсантів 

4.1. Визначення соціальної вагомості сукупних досягнень конкурсанта в 

номінації. 

       4.2. Висвітлення діяльності конкурсанта в ЗМІ, авторитетних профільних 

установах та серед широких верств громадськості. 

V. Визначення та нагородження переможців і лауреатів 

5.1. На підставі рішення експертної ради Оргкомітет обирає 10 переможців 

і 20 лауреатів (1 переможця та 2 лауреатів у кожній із десяти номінацій). 

       5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються пам'ятними статуетками,  

дипломами, нагрудними стрічками та подарунковими сертифікатами, лауреати 

– дипломами, нагрудними стрічками та подарунковими сертифікатами. 

5.3.   Нагородження переможців і лауреатів Конкурсу відбувається під час 

урочистої церемонії нагородження за участю міського голови. 

VІ. Фінансування Конкурсу 

6.1. Фінансування Конкурсу здійснюється в межах кошторису витрат на 

виконання «Комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства та туризму 

у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік» та 

«Програми фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю 

Маловисківської міської ради та представницьких витрат на 2020 рік» за 

рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік. 

 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                                              Л.ЛИННИК 

 
 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови 

від 19.05.2020 р.№36/б 

СКЛАД 

організаційного комітету для організації 

та проведення міського конкурсу 

«Молода людина року - 2020» 

1 Гульдас Ю.Л. Міський голова, голова оргкомітету 

2 Жовтило А.В. Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови 

оргкомітету 

Члени оргкомітету:       

3 Постолюк  Л.А. Секретар міської ради 

4 Бакалінський О.М. Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

5 Шпак А.В. Начальник відділу освіти, молоді  та спорту 

виконавчого комітету міської ради 

6 Рижикова Ю.О.  Начальник відділу культури і туризму виконавчого 

комітету міської ради 

7 Бровченко Світлана  

Іванівна 

Методист відділу культури і туризму виконавчого 

комітету міської ради 

8 Кузьмич В.П. Директор міського дитячо-юнацького центру 

«Вись» 

9 Бойко  Дмитро 

Андрійович 

Методист відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради 

10 Берегуленко Т.М. Начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради 

11 Шапошнікова А.В. Голова міської громадської організації «Наше 

місто-спільний дім» 

12 Васильєв С.А. Інспектор загального відділу Маловисківської 

міської ради 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                       Л.ЛИННИК 

 



Додаток 3  

до розпорядження  

міського голови 

від 19.05.2020 р.№36/б 

 

НА БЛАНКУ УСТАНОВИ 

 

                                                                Маловисківська міська рада 

                                                                                Організаційному комітету 

                                                                                міського конкурсу 

                                                                                „ Молода  людина  року -2020” 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

про присвоєння звання „ Молода людина року-2020” 

 

____________________________________________________________________ 
(повна назва підприємства, установи, організації (чи ПІБ, у разі самовисування)) 

 

звертається до Вас із проханням про присвоєння звання 

„Молода людина року-2020” 

____________________________________________________________________ 

(П І Б) 

____________ року народження,  у номінації _________________________ 

(рік)         

__________________________________________________________________ 

(назва номінації) 

 

Характеристика (рекомендації) додається. 

 

Додаток: на ____ аркушах. 

 

 

 

 

 

_________________  _______________  _____________________ 

 (посада)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

М.П. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                             Л.ЛИННИК 

 



Додаток 4 

до розпорядження  

міського голови 

від 19.05.2020 р.№36/б 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦІЯ 

на кандидата 

 

 
ПІБ 

 

 

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ, ДОСВІД РОБОТИ, ДОСЯГНЕННЯ, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проживання, контакти 

Адреса: 

___________________________________________________________________ 

Телефони:  службовий (___) ____________________, домашній (___) 

________________,  

  мобільний (___) ____________________ 

 

 

 

  _______________  _______________  ___________________ 

         (посада)                     (підпис)              (ініціали та прізвище) 

                                       М.П. 

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      Л.ЛИННИК   


