УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 07 червня 2018 року

№ 70
м. Кропивницький

Про проведення міського
конкурсу “Молода людина року”
Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації Міської
програми “Молодь” на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Міської
ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405:
1. Проводити щорічно у червні серед молоді м. Кропивницького
конкурс «Молода людина року».
2. Затвердити Положення про міський конкурс “Молода людина року”
(додається) та склад конкурсної комісії (додаток).
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського
голови від 17 травня 2016 року № 66 «Про проведення конкурсу «Молода
людина року».

Міський голова

Черкасська 24 44 27

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
07 червня 2018
№ 70
ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс «Молода людина року»
І. Загальні положення
1.1. Міський конкурс «Молода людина року» (далі – Конкурс)
проводиться в рамках Міської програми «Молодь» на 2018-2020 роки,
затвердженої
рішенням
Міської
ради
міста
Кропивницького
від 15 лютого 2018 року № 1405.
1.2. Конкурс проводиться з метою виховання активної громадянської
позиції у молоді, відзначення кращих молодих спеціалістів, підтримки
обдарованої молоді міста Кропивницького.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та заохочення
обдарованої та талановитої молоді, пошук та підтримка молодіжних
ініціатив, привернення уваги громадськості до досягнень обдарованої та
талановитої молоді міста, створення умов для системної взаємодії між
молоддю та органами місцевого самоврядування.
1.4. Загальну координацію з організації та проведення Конкурсу
здійснює управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
ІІ. Умови та порядок проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться в червні поточного року.
2.2. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України віком
від 15 до 35 років, мешканці міста Кропивницького.
2.3. Претендент може бути висунутий трудовим (навчальним)
колективом за місцем роботи (навчання), громадськими організаціями.
2.4. За результатами експертної оцінки комісії Конкурсу
присуджуються відзнаки «Молода людина року» у семи номінаціях,
досягнення за якими визначаються з урахуванням наступних критеріїв:
1) для номінації «Молодий захисник України»:
за особисту мужність, відвагу та ініціативні дії, виявлені під час
діяльності, пов’язаної із захистом незалежності і територіальної цілісності
України;
2) для номінації «Відкриття року в області культури і мистецтва»:
за досягнення високих результатів у розвитку театрального, музичного,
хореографічного, образотворчого, декоративно-прикладного, естрадного
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мистецтва в місті, високі здобутки в концертній діяльності, кінематографії,
телебаченні, радіомовленні, видавничій справі та поліграфії;
3) для номінації «Відкриття року в області фізичної культури і спорту»:
за значний особистий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного
руху, призові місця, перемогу в офіційних спортивних змаганнях
(чемпіонатах та кубках України, Європи, світу);
4) для номінації «Молодий працівник промислової галузі»:
за визначні професійні досягнення у промисловій галузі, особистий
внесок у забезпечення розвитку виробництва;
5) для номінації «Молодий підприємець року»:
за досягнення значних успіхів у підприємницькій діяльності, вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста;
6) для номінації «Молодий науковець року»:
за досягнення значних успіхів у пріоритетних напрямах розвитку науки
і техніки в Україні;
7) для номінації «Сила духу»:
за визначні культурно-мистецькі, наукові, спортивні та інші досягнення
молодої людини з обмеженими можливостями.
2.5. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та затвердження
номінантів на отримання відзнаки «Молода людина року» утворюється
комісія.
Персональний склад комісії затверджується за розпорядженням
міського голови.
Комісія визначає переможців у кожній номінації шляхом обговорення
та голосування. Рішення комісії оформлюється протоколом.
2.6. За підсумками Конкурсу у кожній номінації визначається один
переможець.
ІІІ. Умови участі у Конкурсі
3.1. Для участі у Конкурсі подаються наступні документи:
лист-клопотання про присудження звання «Молода людина року»;
характеристика кандидата із зазначенням його досягнень за підписом
керівника, що скріплюється печаткою (за наявності);
копії документів, що підтверджують досягнення кандидата;
копія паспорта кандидата;
згода кандидата на обробку персональних даних.
3.2. Термін подачі документів з 01 червня до 20 червня щорічно.
3.3. Заявки подаються в друкованому (письмовому) вигляді за
адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 316-а.
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IV. Визначення та нагородження переможців
4.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється конкурсною
комісією.
4.2. Нагородження переможців та вручення відзнак проводиться
урочисто, в рамках заходів до Дня молоді України.
V. Фінансування Конкурсу
5.1. Фінансування Конкурсу проводиться за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

С. Колодяжний

Додаток
до розпорядження міського голови
07 червня 2018
№ 70
СКЛАД
комісії з проведення міського конкурсу «Молода людина року»
Голова комісії
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради відповідно до розподілу функціональних повноважень
Заступник голови комісії
начальник управління молоді та спорту
Секретар комісії
головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту
Члени комісії:
начальник департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій
заступник начальника управління молоді та спорту
начальник відділу культури і туризму
начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
начальник відділу по роботі із засобами масової інформації
начальник управління соціальної підтримки населення
член постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань
освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної
політики, депутат міської ради
голова Молодіжної ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

С. Колодяжний

