
чугу[вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н|стРАц1я

хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРяджшння

{уц|в лъ .4о

11ро районний конкурс <<-}[подина

року 9угу|вського району>>

3 мето}о в|дзначення та стимул1овання ос|б, як| досягли високого

профес1она_гл|зму та 3начних усп|х|в у виробния7й, науков|й' дер}|(авн|й' творн1й

та 1нтпих сферах д|яльност1, зробили вагомий внесок у соц|ально-економ|чний |

культурний розвиток 9угувщини, керук)чись статтями 6, з9, 4| 3акону

!кра|ни .,|{р' м|сцев| дер>кавн| адм|н|страц||> :

1. 3апров адити щор|ине проведення районного конкурсу <-[1тодина року

9угу|вського районр>.

2. 3атвер ди^[и |{олохсенгтя про районний конкурс <<-[[тодина року

9угу|вського районр> (додасться).

3аресстровано в

'" 
/6аасйа

7т:э;:-то;а;:;ена особа органу
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3. }Фридичному сектору апарату районно{ дер>кавно| адм!н1страш1|

(йонахова о.о.) подати ро3порядження на дер)кавну ресстрац!то до

9угу{вського м|ськрайонного управл1ння }остиц|| {арк|всько| област!.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на пер1]{ого

заступника голови районно| дер)кавно] адм|н|страц1! Б арже|нова }Ф. 1(.

5.!е розпорядження набувас чинност| з дня його опубл|кування в

громадсько- |нформац|йн| й газет| 9угу|вщини <1(расная звезда)>.

|олова районно! держсавно!

адм!н|страц!| в.в. лоБоичшнко



3АтввРджвно
Розпорядження голови

{угу|всько! районно| державно?

адм1н1страц11

област|

)(арк1всько|

положвння

про районний конкурс <<[година року 9угу!вського району>>

1.3агальн1 полоясення

1.1. !-{е |[оложення ви3начас порядок проведення районного конкурсу

<<.[1тодина року 9угувського району>>'

|.2. Районний конкурс <<.[[тодина року чугу|вського районр> (д''|' -

1(онкурс) проводитьоя щор|нно з мето}о виявлення видатних 1 тапановитих

ел|ти району,

досягнення в

культурн|й, науков:й

профес1йно?

профес|йн1

особистостей, в|дзнаиення |нтелектуагтьно1 та

нагородження громадян за найб|льтл вагом|

управл|нськ|й, економ!нн|й, соц]альн!й'

| громадсько-пол}тичн|й д1яльност|'

1.3. 3авдання (онкурсу:
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1) виявлення та заохочення кращих прац1вник|в, слу>кбовц|в п|дприемств'

орган!зац!й, установ та унн!в загш1ьноосв|тн|х навча_т1ьних заклад!в

9угу{вського кра}о' як| вплинули на ро3виток колективу або галуз|' досягли

значних результат|в у т|й чи |нтп|й д!яльност| або навчанн|;

2) створення умов для п|двищення профес|йно[ майстерност| прац|вник|в

р|зних г€ш1узей господарства та розвитку л|дерства у сусп1льному >китт|;

3) залунення тшколяр|в до сусп|льно-пол!тичного життя та уиаст1 у

справах щомади;

4) виховання у ме11]канц|в с|л | селищ 9угу|вщини в|диуття гордост| за

сво}о пл|дну прац}о та бажання досягти нових усп|х|в у справ| на користь

л}одей, заради процв|тання р|дного кра}о'

1.4.у|(онкурс|берутьучастьме!.шканц}тавих|дц|з9угувськогорайону,

як! матоть визначн| особист| 3аслуги 1 вагом| профес1йн1 здобутки протягом

року в розр|з| оголо1пених ном1нац|й та внесли значний вклад у формування

по3итивного |м|джу 9угу|вського району'

1.5. (ритер|ем ви3начення переможц|в конкурсу е в|дпов!дн|сть

ном!нац||, !нновац|йн| р|тпення в профес1йн!й д|яльност|' особист! досягнення'

соц!альна вагом|сть сукупних досягнень кандидат|в у в|дпов|дн|й галуз!

протягом попереднього ка"'1ендарного року'

1.6. Ёагородх<ення перемохсц|в 1(онкурсу проводиться ц]ор1чно в

уроиист|й обстановки та 1пироко] гласност| у день святкування .{ня утворення

9угу?воького району.

1.7. 3агальне кер|вництво по проведенн!о (онкурсу зд|йснтосться

конкурсно}о ком|с!с1о.



1.8. 1нформац|я про проведення 1{онкурсу розм|щусться на сайт| районно{

державно{ адм|н|страц||, а такох{ у засобах масово] !нформаш|| не п|зн1тпе н|ж за

два м|сяц| до початку його проведення'

1.9. Ф|нансування витрат на орган|зац1то та проведення урочистого

нагородх{ення перемо:кц|в 1{онкурсу зд|йснтосться за рахунок котлт|в' як!

вид|лен| з районного бтоджету в рамках |1рощами ф|нансового забезпечення

в|дзнанення свят та проведення заход|в у 9угу!вському район|' а також за

рахунок благод|йних внеск|в'

1.10. } ход! проведення (онкурсу обробка персон€ш1ьних да|7ихунасник1в

зд!йснтосться з урахуванням вимог 3акону 9кра!ни <|[ро захист персонш1ьних

даних>).

2. }мови та порядок проведення конкурсу

2.1. 1{онкурс проводиться за ном|нац|ями:

<1{раший прац|вник виробнино{ галуз1>;

<}{ращий прац|вн ик с|л ьського господарства)) ;

<<(рашдий прац|вник - п|дпри€мець);

<(ращий прац|вник галуз| осв|ти>>;

<<!{ращий прац|вник галуз! охорони здоров' я>> ;

<{{раший прац1вник культури) ;

<!{ращий спортсмен);

<(ращий учень);

<}Фний та"]1ант>);

<<Б1льна ном|нац|я>>.
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2.2. Фсновними критер|ями у визначенн| перемо>кц1в в ном|нац|ях с

значн| фахов! досягнення' а тако}к усп|хи в окремих г.}лузях (залежно в1д

перел|ку ном1нац!й), зокрема: у виробнин|й, господарськ|й, гуман|тарн|й сфер1'

висок| показники в спортивн1й, творя|й робот|, л|дерськ| якост|' активн|сть у

меценатств!, яскрав| приклади виявлення патр!отичних виинк1в' конкретних

справ заради |нтерес|в району. /{о переваг у в1дбор1 краших ном|нант|в на

звання <<!тодина року 9угу!'вського районр> нш1е}(ить участь у громадському

>китт|, наявн|сть нагород' заохочень' великий авторитет, повага в|д лтодей та

моральн|сть.

2.3. |{еремо}(ець у в|дпов|дн1й ном|нац|! 1(онкурсу стае володарем 3вання

<<!година року 9угу|вського району>>'

2.4. 3вання <<}1тодина року 9угу!вського району> с особистим'

неперех|дним | дов|чним.

2.5. Бисунення кандидатур на присвосння звання <<!тодина року

9угу}вського району> зд|йснтосться гласно, об'сктивно трудовим колективом'

адм!н|страц|сто чи профсп|лковим ком|тетом п!дприсмства' установи'

орган|зац|{, громадськими орган1зац|ями, осередками пол|тичних парт1й'

|нгпими об'сднаннями громадян.

2.6. у раз! висунення одного кандидата у певн1и

ви3начення перемо)кця проводитиметься на 3агапьних

ном|нац1{ обговорення та

п|дставах.

2.7. !,ляуиаст| в конкурс| кер|вниками трудових колектив|в, профес|йних

сп|лок, громадських орган|зац|й, осередк|в пол1тичних парт|й, |нтших об'еднань

громадян до конкурсно{ ком|с|] пода1оться наступн| документи:
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2.7.\ клопотання про присвоення звання <-[{тодина року {угу?вського

районр>;

2.7.2. характеристика заслуг оооби, що стш1и п|дставото для пору1шення

клопотання. [оловним критер|см при цьому ма!оть бути наявн!сть визначних

показник|в, високих здобутк|в у профес|йн|й д!яльност|, активна участь у

сусп1льному )китт| колективу' громади;

2.7.з. коп|| документ|в, що п|дтверл}(у}оть особу кандидата (паспорт'

1дентиф|кац!йний код) 1 його досягнення (Аипломи' отатт1, в1дзнаки, 1нформац!|

про фестивал|, форуми, конференц|?, конкурси тощо' в яких брав участь'

науков1 в|дкриття, розробки тощо);

2.7.4. фотокартка розм|ром 9 см х12 см.

[о зазначеного вище перел1ку документ|в мо)куть додаватися 1н1п1

матер|а_гги, як! допомо)куть розкрити досягнення кандидата та !х соц1а_гпьну

вагом|сть.

[окументи у 201з роц| прийматоться до 20 березня,) а у под€}льтпому

щор|нно до 01лтотого.

2.8. !окументи' як1 податоться на ро3гляд конкурсно] ком1с1|, поверненн}о

не п|дляга}оть.

2.9.у раз1, коли документи на участь у конкурс| в певн1й ном1нац!| не

над|йгшли, (онкурс за ц|его ном1нац|с}о не проводиться.

2.\0. !часть у 1{онкурс| е безко1штовно}о.
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3. 0,тапи проведення

(онкурс проводитьсяу три етапи:

1 етап - прийом документ|в на претендент|в на звання <!тодина року

9угу|вського району>> за ном1нац|ями у 201з Роц! до 20 березня, а у

подашь1пому щор|чно до 01' лтотого;

1| етап п|дсумкове зас|дання конкурсно{ ком|с|| щодо проведення

конкурсу <<!тодина року 9угу|вського району>>, визначення переможц[в

конкурсу зг1дно з поданими документами у 201з роц! до 01 кв1тня, а у

под€ш1ь|]-1ому щор|чно до 20 лтотого;

111 етап святкова церемон|я нагородя{ення перемо)кц1в конкурсу

<<-|{година року 9угу|вського району>> п|д час проведення заход1в до дня

утворення {угу|вського району.

4. (онкурсная ком[с!я

4.|. 3 мето}о проведення конкурсного в|дбору кандидат|в на звання

<-[!тодина року 9угу|вського району> утвор}о€ться конкурсна ком!с|я.

4.2. [о складу конкурсно| ком|с|| вкл}оча}оться представники .р'*'д.,*"*

орган1зац|й, ведун1 спец|ал|сти р|зних галузей та видатн| л}оди району (за

згодото).

4.з. |[ерсональний склад конкурсно? ком|с|| щороку затвердх{усться

розпорядженням голови районно? дерхсавно| адм|н1страц|{. 9лени концрсно{

ком|с|] беруть участь у !1робот1 на щомадських засадах.

4.4. 0рган|зац1йното формого роботи конкурсно| ком|с|1 € зас1дання.



4.5. (онкурсну

зас!дання.

7

ком|с|то очол}ое голова' який орган!зовус та проводить

4.6. 1(онкурсна ком1с|я приймае документинау1асть у конкурс1.

4.5. 3ас1дання конкурсно| ком|с|| ввах{асться правомочним, якщо на ньому

присутн| не мен1ш як дв| третини його ск'1аду ( ос1б)'

4.6. Р|тшення конкурсно| ком|с|| про присвосння звання <!година року>

приймасться в|дкритим голосуванням просто1о б1льтш|стто голос|в присутн1х на

зас|данн| член|в конкурсно| ком|с|]. у раз1 р|вного розпод|лу голос|в

вир|тшальним с голос голови конкурсно] ком|с1|'

4.7. Р|тлення конкурсно| ком1с|] мо}|(е бути оскар)кене у встановленому

3аконодавством порядку.

4.8. Р|тпення конкурсно! ком|с1] оформлтосться протоколом' якути

п!дписутоть голова або заступник голови 1{онкурсу (у раз| в1дсутност|), що

проводить зас1дання. €писки перемоясц|в на звання <<-[1тодина року 9угу?вського

району> у ко>кн|й ном|нац|| оприлгодн}о}оться в засобах масово! |нформац!{.

4.9. |1еремо>кц| у ном|нац|ях нагороджу}оться дипломами та пам'ятними

знаками п|д час урочисто| церемон|| нагород)кення'

[ер1вник апарату районно|

дер)[(авно| адм1н|страц!|
ш' 

,.*.ковтун

,/

|


