УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 657
15 червня

2018 р.

33 сесія 7 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 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій
обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації і з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року №63 «Про відзнаки обласного рівня» такі зміни:
1) підпункт 1.2 пункту 1 викласти у новій редакції:
1.2. Присвоєння звання «Людина року»;
2) викласти додаток 2 «Положення про проведення обласного конкурсу
на звання «Людина року» у новій редакції згідно з додатком до цього
рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації (Редько Т.В.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення 33 сесії
обласної Ради від
15 червня 2018 року № 657
П О Л ОЖЕ Н Н Я
про проведення обласного конкурсу на звання «Людина року»
1. Обласний конкурс на звання «Людина року» (далі - Конкурс)
проводиться з метою виявлення видатних і талановитих особистостей,
відзначення 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 у
розрізі оголошених номінацій.
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. До складу комісії з визначення переможців обласного
конкурсу на звання «Людина року» обов’язково включаються члени
постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного
простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації.
4. Конкурс проводиться за номінаціями: «Регіональний лідер року»,
«Громадський діяч року», «Депутат року», «Державний службовець року»,
«Діяч культури та мистецтва року», «Діяч освіти та науки року», «Берегиня
роду», «Журналіст року», «Міський голова року», «Митець року»,
«Самоврядець року», «Лідер медичної галузі року», «Аграрій року»,
«Соціальний працівник року», «Торгівельна марка року», «Підприємець
року», «Промисловець року», «Роботодавець року», «Спортсмен року»,
«Нова генерація року», «Герой року», «Меценат року», «Захисник України
року», «Благодійник року», «Ресторатор року», «Лідер туристичної галузі
року», «Багатодітна родина року», «Бізнесмен року», «Дизайнер року»,
«Фінансист року», «Обдарованість року», «Правник року», «Коммунальник
року», «Волонтер року».
5. Присвоєння звання «Людина року» проводиться щорічно.
6. Переможець у відповідній нОхМІнації Конкурсу стає володарем титулу
«Людина року».
7. Звання «Людина року» є особистим, неперехідним та довічним.
8. Особа, якій звання «Людина року» було присвоєно після 2017 року,
на здобуття його повторно не висувається.

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
до 01 листопада звертаються до Комісії з поданнями, характеристиками та
іншими документами, що підтверджують особисті заслуги і вагомі
професійні досягнення претендентів на звання «Людина року».
10. Списки претендентів на звання «Людина року» у кожній номінації
оприлюднюються на офіційному сайті Вінницької обласної державної
адміністрації у першій декаді листопада.
11. 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.
12. Про відзначення переможців конкурсу «Людина року», за
погодженням з головою обласної Ради, голова облдержадміністрації видає
розпорядження, проект якого готує Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
13. Нагородження переможців Конкурсу проводиться щорічно у грудні
в урочистій церемонії і широкої гласності.
14. Переможцям Конкурсу вручаються статуетки «Людина року»,
іменні дипломи володарів титулу «Людина року» та грошові премії у розмірі
1000 грн (без урахування податків та зборів).
15. Умови та підсумки проведення Конкурсу висвітлюються у місцевих
засобах масової інформації.
16. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації та управління культури та мистецтв
облдержадміністрації забезпечує проведення урочистостей з нагоди
нагородження переможців Конкурсу.

Заступник голови обласної Ради

І. ХМІЛЬ

