
ПРОЄКТ

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ №

 202_ р. сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року № 63 

«Про відзнаки обласного рівня»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та  етики, 
з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до ріш ення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 63 «Про відзнаки обласного рівня» такі зміни:

1) Викласти додаток 2 «Пололсення про проведення обласного конкурсу на 
звання «Людина року» у новій редакції згідно додатку.

2) П ідпункт З додатку З Положення про Почесну грамоту 
облдержадміністрації та  обласної Ради викласти у новій редакції:

3. Про нагородження Почесною грамотою, за погодженням з головою 
обласної Ради, голова облдержадміністрації видає розпорядження, проект якого 
готують відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації. Особам, які 
відзначені Почесною грамотою, надається грош ова винагорода у розмірі 1000 
гривень (без урахування податків та зборів), або вручається цінний подарунок 
еквівалентної вартості.

У разі нагородження осіб, які перебувають в трудових відносинах з 
підприємствами, установами та організаціями державної, комунальної та 
приватної форм власності винагорода може встановлюватись і виплачуватись за 
рахунок коштів відповідних підприємств, установ, організацій.

3. Контроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні комісії 
обласної Ради П остійна комісія з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та  етики (Мілієнко О.А.), з питань економіки, фінансів 
та бюджету (Лкубович Г.А.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток
до ріш ення 4 сесії 
В інницької обласної Ради 
11 лютого 2016 року № 63 
(у редакції рішення сесії
обласної ради 8 скликання від 
року №  )

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про проведення обласного конкурсу на звання «Людина року»

1. Обласний конкурс на звання «Людина року» (далі -  Конкурс) 
проводиться з метою відзначення видатних і талановитих особистостей, 
інтелектуальної та професійної еліти області, нагородження громадян за 
найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, 
соціальній, культурній, науковій та громадсько-політичній діяльності.

2. У Конкурсі можуть брати участь особи, які проживають на території 
області та мають визначні особисті заслуги і вагомі професійні здобутки.

3. Присвоєння звання «Людина року» здійснюється відповідно до рішення 
обласної комісії з визначення переможців обласного конкурсу на звання 
«Людина року» (далі -  Комісія), склад якої затверджується розпорядженням 
голови облдержадміністрації за погодженням з головою обласної Ради.

4. Конкурс проводиться за номінаціями: «Громадський діяч року», 
«Державний службовець року», «Діяч культури року», «Діяч мистецтва року», 
«Діяч освіти року», «Діяч науки року», «Берегиня роду», «Ж урналіст року», 
«Лідер територіальної громади», «М едичний працівник», «Аграрій року», 
«Соціальний працівник», «Підприємець року», «Промисловець року», 
«Роботодавець року», «Спортсмен року», «Нова генерація року», «Ресторатор 
року», «Лідер туристичної галузі», «Обдарованість року», «Правник року», 
«Комунальник року», «Волонтер року», «Архітектор року», «Подвиг року», 
«М олодіжний лідер року».

5. Присвоєння звання «Людина року»та нагородження переможців 
проводиться щорічно.

6. Переможець у відповідній номінації Конкурсу стає володарем титулу 
«Людина року».

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

8. Переможець конкурсу «Людина року» не може висуватись на одну і ту ж 
саму номінацію повторно.

9. Для участі у Конкурсі місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, трудові колективи, професійні спілки, громадські об’єднання, 
осередки політичних партій, інші установи та організації щороку звертаються



до Комісії з поданнями, характеристиками та іншими документами, що 
підтвердлсують особисті заслуги і вагомі професійні досягнення претендентів 
на звання «Лродина року».

10. Обговорення та визначення переможців здійснюється на засіданні 
Комісії.

Засідання Комісії є правомочним за присутності більше половини її складу. 
Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і 
оформляється протоколом за підписом голови та секретаря Комісії. У разі 
рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

11. Про відзначення переможців конкурсу «Людина року», за погодженням 
з головою обласної Ради, голова облдержадміністрації видає розпорядження, 
проект якого готуєДепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації.

12. Переможцям Конкурсу вручаються статуетки «Людина року», іменні 
дипломи володарів титулу «Людина року» та грошові винагороди у розмірі 
2000 грн. (без урахування податків та зборів).

13. УмовИ'Та підсумки проведення Конкурсу висвітлюються на офіційному 
сайті Вінницької обласної державної адміністрації.

14. Департаментиоблдержадміністрації: інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю та гуманітарної політики забезпечують 
проведення урочистостей з нагоди нагородження переможців Конкурсу.


