
 

                                                                                                             Додаток 1 

                                                                                                     до рішення міської ради   

                                                                                                     від 16.05.2019 № 7/64-3388 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення щорічного  конкурсу 

 «Людина року» 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Щорічний конкурс «Людина року» (далі Конкурс) проводиться з метою виявлення 

видатних і талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної 

еліти Лиманської об’єднаної територіальної громади (далі – Лиманської ОТГ), 

нагородження громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, 

економічній, соціальній, культурній, науковій і громадсько-політичній діяльності; 

створення умов для підвищення професійної майстерності працівників різних галузей 

господарства та розвитку лідерства у суспільному житті; залучення школярів до 

суспільно-політичного життя та участі у справах громади; виховання у мешканців 

Лиманської ОТГ відчуття гордості за свою плідну працю та прагнення досягти нових 

успіхів у справі на користь людей, заради процвітання громади. 

 Це Положення визначає порядок, умови проведення та підведення підсумків 

конкурсу «Людина року». 

1.2.  Конкурс проводиться щорічно і приурочений до святкування Дня міста Лиман – 

центру Лиманської ОТГ. 

1.3  Девіз конкурсу «Людина року» –  «Прославимо Лиманщину разом!» 

1.4. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів бюджету Лиманської ОТГ 

та інших джерел фінансування, не заборонених  законодавством. 

1.5. У Конкурсі беруть участь особи, які проживають на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади та мають визначні особисті заслуги і вагомі 

професійні здобутки у розрізі оголошених номінацій. 

1.6. Переможцю у відповідній номінації присвоюється звання «Людина року». 

1.7. Присвоєння звання «Людина року» проводиться за 18 – ти номінаціями: 

1.  «Залізничник господарства перевезень року»; 

2. «Залізничник локомотивного господарства року»; 

3. «Залізничник колійного господарства року»; 

4. «Залізничник господарства приміських пасажирських перевезень року»; 

5. «Залізничник  вагонного господарства року»; 

6. «Залізничник господарства електрифікації  року»; 

7. «Залізничник господарства автоматики року»; 

8.  «Працівник освіти  року»; 

9. «Працівник охорони здоров’я року»; 

10.  «Фізична культура і спорт»; 

11. «Діяч культури та мистецтва року»; 

12. «Молодь Лиманщини»; 

13.  «Підприємець року»; 

14. «Аграрій року»; 

15. «Лідер органів самоорганізації населення»; 

16. «Соціальний працівник року»; 



17. «Професіонал року у комунальній сфері»; 

18.  «Юний талант». 

1.8. Критерії та умови, за якими  відбувається  висування та оцінювання  кандидатур 

на звання «Людина року»: 

 «Залізничник господарства перевезень року»; 

«Залізничник локомотивного господарства року»; 

«Залізничник колійного господарства року»; 

«Залізничник господарства приміських пасажирських перевезень року»; 

«Залізничник  вагонного господарства року»; 

«Залізничник господарства електрифікації  року»; 

«Залізничник господарства автоматики року» -  беруть участь інженерно-технічні 

працівники та працівники масових професій залізничного транспорту, які мають стаж 

роботи  на залізничному транспорті  не менше 10 років, з яких по професії , яку 

представляють -  не менше 3 років і за останні роки 3 роки не мали випадків браку в 

роботі (для робітників), порушення вимог з охорони праці,  трудової та  технологічної 

дисципліни. Учасники конкурсу повинні  забезпечувати виконання  планових 

виробничих завдань, забезпечувати безпеку руху поїздів, не допускати порушення 

вимог  документів з охорони праці, збереження вантажів, що перевозяться, активно 

впроваджувати досягнення нової техніки і передової технології, виявляти високу 

професійну  майстерність, постійно підвищувати свою  кваліфікацію, мати  значні 

фахові досягнення з 01 червня  минулого року по 01 червня поточного року.   

      

  - «Працівник освіти року» – викладачі загальноосвітніх шкіл, працівники 

дошкільних дитячих навчальних закладів, позашкільної установи, профтехучилищ - за 

видатні досягнення у праці, підготовку переможців різноманітних конкурсів, 

учнівських олімпіад тощо; 

  - «Працівник охорони здоров’я року» – працівники підприємств, організацій, 

установ галузі охорони здоров’я - за вагомий особистий внесок у вирішення проблем 

охорони здоров’я громадян та медичної реабілітації осіб, які потребують лікування; 

  - «Фізична культура і спорт» – фахівці і організатори фізкультурно-

спортивного руху,   тренери - за вагомі заслуги у підготовці спортивних кадрів; 

спортсмени - за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях. 

  - «Діяч культури та мистецтва року» – діячі культури, мистецтва, майстри 

народної творчості за створення видатних творів, що дістали високу оцінку 

громадськості; працівники бібліотек, клубних та інших закладів культури - за 

досягнення у розвитку галузі; 

  -«Молодь Лиманщини» – учнівська, студентська молодь, працівники, 

підприємств, установ та організацій, закладів освіти і культури, охорони здоров’я у віці 

до 28-ми років, активісти молодіжних громадських організацій – за вагомі досягнення 

у різних сферах суспільного життя міста; 

 - « Підприємець року» – підприємці - за високий професіоналізм та за 

особливі досягнення у розвитку виробництва; 

 

 - «Аграрій року» -  працівники агропромислового комплексу -  за високий 

професіоналізм та за особливі досягнення у розвитку агропромислового комплексу; 



 

 - «Лідер року органу самоорганізації населення» - якість ведення 

діловодства,  результативність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед жителів мікрорайону, кварталу, вулиці, багатоповерхівки,  співпраця з міською 

владою,  організаторські здібності. 

 

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

підприємства, особисті якості номінанта, повага серед членів колективу, професійна 

майстерність номінанта у соціальній сфері, особистий вклад у вирішення проблем  

соціальної сфери. 

 

 - «Професіонал року у комунальній сфері» - особистий внесок у розвиток 

комунального підприємства, установи, повага у колективі, професійна майстерність 

номінанта у комунальній сфері, особисті якості номінанта. 

 

  - «Юний талант” - особи — представники талановитих дітей (вік до 14 років), 

які протягом року відзначилися в будь-якій сфері діяльності, беруть активну участь у 

суспільно-політичному житті та справах громади. 

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

 1.10. На особу, якій звання «Людина року» вже було присвоєно, ініціатор може подати 

документи для  участі у конкурсі через 3 роки. 

 1.11. Самовисування на присвоєння звання “Людина року ” не розглядаються. 

  

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

2.1. У конкурсі беруть участь громадяни, які є членами Лиманської об’єднаної  

територіальної громади і кандидатури яких офіційно подані на розгляд конкурсної  

комісії. 

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

запропонованого переліку номінацій мають територіальні підрозділи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 

незалежно від форм власності, професійні спілки, об’єднання громадян, органи 

самоорганізації населення. 

2.3. До участі в конкурсі приймаються лише клопотання на номінантів, в яких йдеться 

про досягнення, які мали місце з 1 червня минулого календарного року по 1 червня 

поточного року.   

2.4. Суб’єкти висування претендентів на присвоєння звання «Людина року» подають 

до 1 липня поточного року до відділу організаційної роботи та внутрішньої політики 

виконавчого комітету Лиманської міської ради наступні документи в паперовому та 

електронному варіанті: 

  - клопотання на ім’я голови конкурсної комісії про присвоєння звання «Людина 

року» (додаток 1); 

  - анкету на кандидата з інформацією про нього, його місце роботи, посаду, його 

професійний рівень та досягнення, громадську активність, особисті заслуги (додаток 

2); 

  - документи та матеріали, які підтверджують досягнення претендента та їх 

соціальну вагомість; 

  - ксерокопію паспорта, ідентифікаційного коду; 

  - фотокартку розміром (15 х 21 см).; 



  - письмову згоду претендента на збір необхідних відомостей про нього та на 

розгляд клопотання про присвоєння йому звання «Людина року». 

 Документи, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються. 

2.5. Документи претендентів на присвоєння звання «Людина року» засвідчуються 

підписом керівника відповідного органу, установи, організації, підприємства, 

громадського об’єднання, органу самоорганізації населення. Документи, які подаються 

на розгляд конкурсної комісії, поверненню не підлягають. 

2.6. Визначення переможця в тій чи іншій номінації буде здійснюватися за наявністю 

поданих документів не менше 3-х претендентів. 

2.7. Конкурсна комісія утворюється рішенням міської ради з числа депутатів міської 

ради, заступників міського голови, секретаря міської ради, представників виконавчого 

комітету міської ради, провiдних спецiалiстiв в конкретних професійних напрямках, 

представників громадськості. Головою конкурсної комісії є секретар міської ради. 

2.8. Конкурсна комісія забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених у п.2.3. 

даного Положення і визначає номінантів у номінаціях у кількості 3 осіб у кожній 

номінації (у номінації “Юний талант” - 3-5 осіб). 

2.9. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке проводиться її 

головою, а в разі його відсутності, заступником. Засідання комісії вважається 

правоможним за умови присутності не менше половини її складу. 

 На першому засіданні комісія  перевіряє  наявність повного пакету документів 

претендентів у номінаціях і, згідно протоколу засідання комісії, оприлюднює   

документи осіб, що будуть номінуватися за відповідними номінаціями. 

 На другому засіданні приймається рішення комісії про допущення номінантів  у 

кількості 3 осіб (у номінації “Юний талант” - 3-5 осіб) на присвоєння звання «Людина 

року» відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні 

комісії. 

2.10. Основними критеріями у визначенні претендентів на перемогу у номінаціях є 

значні фахові досягнення, а також успіхи в окремих галузях (залежно від переліку 

номінацій), зокрема: у виробничій, господарській, гуманітарній сфері, високі 

показники в спортивній, творчій роботі, лідерські якості, конкретні справи заради 

інтересів громади з 01 червня  минулого календарного року по 01 червня поточного 

року. 

2.11. Списки претендентів у кожній номінації, на яких подано повний пакет документів 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради і протягом двадцяти 

календарних днів жителям громади надається можливість прийняти участь в 

обговоренні кандидатур претендентів. 

2.12. Визначення номінантів у кількості 3 осіб у кожній номінації (у номінації “Юний 

талант” - 3-5 осіб) здійснюється на засіданні Конкурсної комісії, після обговорення. 

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

право участі в роботі конкурсної комісії. 

2.14. У разі необрання переможця в будь – якій номінації конкурсу – нагорода 

залишається в громаді. 

2.15. Підведення підсумків конкурсу «Людина року» проводиться щорічно 

напередодні святкування Дня міста. Підсумки проводиться за результатами відкритого 

жеребкування на сцені закладу культури. 

 

3. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ» 



3.1. Нагородження переможців Конкурсу проводиться в урочистій обстановці і 

широкої гласності на церемонії вшанування володарів звання «Людина року», 

присвяченій святкуванню Дня міста. 

3.2. Переможці нагороджуються Дипломами, статуетками «Людина року», 

цінними подарунками. 

3.3. Короткі біографічні дані про особу, якій присвоєно звання «Людина року», з 

фотографією заносяться до книги «Людина року Лиманщини » в хронологічному 

порядку та розміщуються на офіційному веб-сайті Лиманської міської ради разом з 

інформацією про підсумки проведення Конкурсу (розділ «Людина року»). 

3.4.Ведення Книги „Людина року Лиманщини” забезпечується відділом організаційної 

роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради . 

3.5. Книга «Людина року» постійно зберігається у народному краєзнавчому музеї 

м.Лиман. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 4.1. Робота з акумуляції клопотань, їх узагальнення, подання на розгляд конкурсній 

комісії покладається на відділ організаційної роботи та внутрішньої політики 

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

 4.2. Підготовка урочистостей з нагоди жеребкування та нагородження переможців 

Конкурсу покладається на відділ організаційної роботи та внутрішньої політики   

виконавчого комітету Лиманської міської ради та відділ  культури і туризму міської 

ради, які спільно з залученням місцевих ЗМІ забезпечують проведення заходу. 

4.3. Дане Положення вступає в силу з моменту його прийняття міською радою. 

 

 Положення про проведення щорічного  конкурсу «Людина року» розроблено 

відділом культури і туризму Лиманської міської ради 

 

Начальник відділу                                                                             Н.В.Роменська 

Секретар міської ради                                                                      Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 1 

       до Положення про проведення  

       щорічного  конкурсу «Людина року» 

 



Зразок клопотання 

        Голові Конкурсної комісії з  

        проведення конкурсу 

        «Людина року» 

Про участь у міському 

конкурсі “Людина року” 

 

Шановна ________________________! 

 Відповідно до Положення про проведення конкурсу «Людина року» надаємо 

клопотання про присвоєння звання «Людина року» (прізвище, ім’я, по батькові особи, 

посада відповідно до штатного розпису) за заслуги (далі – по змісту відповідно до 

професійної діяльності) в номінації __________________. 

(Коротка характеристика 2-3 речення). 

  

Керівник трудового 

колективу 

(або інші визначені 

Положенням 

категорії громадян) 

_______________ 

(підпис) 

______________________

__ 

(ініціали, прізвище) 

    МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 2 

       до Положення про проведення  

       щорічного  конкурсу «Людина року» 

 



Зразок анкети. 

 

АНКЕТА  УЧАСНИКА 

 

1. ПІБ 

учасника__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Дата і рік народження 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Професія (вид 

діяльності)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Місце роботи (найменування організації, 

адреса)___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Посада 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Телефон/факс роб.________________________________________________________ 

дом.(моб)_________________________________________________________________ 

 

7. Нагороди, 

відзнаки__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8.Звання__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. У якій номінації бере 

участь____________________________________________________________________ 

 

Коротка   характеристика, висвітлення критеріїв оцінки номіната   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   

Рішення про висунення для участі у конкурсі прийнято 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Керівник трудового 

колективу 

(або інші визначені 

Положенням 

категорії громадян) 

_______________ 

(підпис) 

______________________

__ 

(ініціали, прізвище) 

 

    МП 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 2 

                                                                                       до  рішення міської ради 

                                                                  від __________ №_____ 



Склад конкурсної комісії 

щорічного  конкурсу „Людина  року” 

 

Каракуц Тетяна Юріївна секретар міської ради, голова конкурсної 

комісії 

Гамаюнова Юлія Миколаївна заступник міського голови, заступник 

голови конкурсної комісії 

Арматова Вікторія Сергіївна провідний спеціаліст відділу 

організаційної роботи та внутрішньої 

політики виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, секретар 

конкурсної комісії, 

Члени комісії: 

Авдєєнко Надія Павлівна начальник  відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

міської ради, депутат міської ради, 

секретар постійної комісії  з питань 

планування,  фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності 

та регуляторної  політики 

Білий Володимир Петрович Начальник структурного підрозділу 

“Служба кадрової та соціальної політики” 

регіональної філії “Донецька залізниця” 

АТ “Укрзалізниця” 

Гавриленко Анатолій Миколайович депутат міської ради, член постійної 

комісії з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

Гергель Валерій Миколайович депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань  містобудування, 

будівництва, земельних відносин та 

охорони природи 

Демидова Вікторія Вікторівна  депутат міської ради, голова постійної 

комісії   з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури,фізичної культури та 

спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 

спорту міської ради 

Дятлова Лариса Анатоліївна депутат міської ради, голова постійної 

комісії  з питань прав людини,   

депутатської діяльності, етики,  

законності, свободи слова та інформації 



Зозуля Майя Ігорівна депутат міської ради, секретар постійної 

комісії з  питань прав людини, 

депутатської діяльності, етики, 

законності,  свободи слова та інформації 

Короткова Клавдія Борисівна начальник відділу організаційної роботи 

та внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради 

Малий Роман Олександрович керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

Мікулін Олексій Іванович староста Зарічненського старостинського 

округу, голова ради старост 

старостинських округів Лиманської ОТГ і 

голів рад мікрорайонів міста 

Муравльова Олена Миколаївна заступник міського голови 

Погорелов Олександр Володимирович головний спеціаліст відділу культури і 

туризму міської ради 

Роменська Наталія Володимирівна начальник відділу культури та туризму 

міської ради 

Сироватська Ірина Леонідівна Голова Лиманської міської організації 

жінок 

Ткачук Лідія Іванівна депутат міської ради, голова постійної 

комісії  з питань  підприємницької 

діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю, транспортом 

Фесенко Володимир  Петрович заступник міського голови 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Склад конкурсної комісії щорічного  конкурсу „Людина  року” сформовано відділом 

культури і туризму Лиманської міської ради 

 

Начальник відділу                                                                             Н.В.Роменська 

Секретар міської ради                                                                      Т.Ю.Каракуц 


