
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
 

від 20 листопада 2020 року          № 2-в 

 

Про проведення 21-го загальноміського  

відкритого рейтингу популярності 

"Людина року - 2020" 

 

 

Відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з 

метою популяризації здобутків мешканців міста Миргорода у різних сферах суспільного 

життя, стимулювання творчої активності та заохочення представників різних професій, що 

отримала широке громадське визнання: 

 

1. Затвердити Положення про загальноміський відкритий рейтинг популярності "Людина 

року" та Положення про літературно-мистецьку премію ім. Антона Шевченка   

(додаток 1,2). 

 

2. Затвердити організаційний комітет та склад журі з підготовки та проведення 21-го 

загальноміського відкритого рейтингу популярності "Людина року - 2020"          

(додаток 3, 4). 

 

3. Матеріали на присвоєння звання «Людина року-2020» та літературно-мистецьку 

премію ім.Антона Шевченка надаються на електронну адресу: myrgorod.orgvid@ukr.net 

до організаційного відділу міської ради з 20 листопада по 2 грудня 2020 року (каб.№10, 

тел.5-50-98). 

 

4. Провести 3 грудня 2020 року засідання журі по визначенню переможців рейтингу 

популярності "Людина року - 2020". 

 

5. Офіційну церемонію нагородження переможців загальноміського відкритого рейтингу 

популярності "Людина року-2020" провести 24 грудня 2020 року з дотриманням умов 

карантинних обмежень. 

 

6. Засобам масової інформації забезпечити широке висвітлення заходів з проведення в  

      м. Миргороді загальноміського відкритого рейтингу популярності "Людина року -  

2020". 

 

7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 14 листопада 

2019 року  №153-в "Про проведення 20-го загальноміського відкритого рейтингу 

популярності "Людина року - 2019". 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Швайку С.О. 

  

  

                 Міський  голова        Сергій Соломаха 
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Додаток 1 

до розпорядження міського 

голови 

від 20 листопада 2020 року                                  

№ 2-в 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про загальноміський відкритий рейтинг популярності 

“Людина року” 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Щорічний загальноміський відкритий рейтинг популярності „Людина року” (надалі 

рейтинг) проводиться з метою виявлення видатних і талановитих особистостей, 

відзначення інтелектуальної та професійної еліти міста, 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. 

1.2. Це Положення визначає порядок, умови проведення та підведення підсумків рейтингу. 

1.3. Фінансування рейтингу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел фінансування, передбачених законодавством. 

1.4. У рейтингу беруть участь особи, які проживають на території міста та мають визначні 

особисті заслуги і вагомі професійні здобутки у розрізі оголошених номінацій. 

1.5. Рейтинг відбувається у м. Миргороді щорічно з 1 жовтня по 28 грудня поточного року. 

1.6. Номінації та критерії, за якими відбувається висування та оцінювання кандидатур на 

звання «Людина року»: 

 

1. ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ (визначається серед працівників підприємств, установ та 

організацій міста різних форм власності, чиї трудові досягнення та професійні здібності 

гідні наслідування). У 2020 році перевага у цій номінації надаватиметься 

працівникам медичної сфери. 

 

2. ЛІДЕР БІЗНЕСУ  

(визначається серед підприємств і підприємців міста, які зуміли найкраще організувати 

свою справу, сприяли відкриттю нових робочих місць). 

 

3. УЧЕНЬ РОКУ (визначається серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, які 

протягом року досягли особливих успіхів у навчанні). 

 

4. СПОРТИВНА ПОДІЯ РОКУ (визначається серед спортсменів, тренерів, професіоналів та 

аматорів спортивної сфери життя міста). 

 

5. ДОСЯГНЕННЯ РОКУ (визначається краще досягнення у будь-якій галузі чи сфері життя, 

яке сягнуло за межі міста, піднесло славу рідного міста і миргородців). 

 



6. АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (визначається серед миргородців, які за 

покликом серця працюють на благо територіальної громади міста, беруть активну участь 

у розбудові, благоустрої, культурному житті міста, долучаються до суспільного життя 

громади). 

 

7. ПРЕМІЯ ІМЕНI АНТОНА ШЕВЧЕНКА (присуджується відповідно до Положення про 

літературно-мистецьку премію ім. Антона Шевченка). 

 

Переможцю у відповідній номінації присвоюється звання «Людина року».  

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

Самовисування на присвоєння звання “Людина року” не розглядаються. 

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

2.1 У рейтингу беруть участь громадяни, які є членами територіальної громади міста 

Миргорода, кандидатури яких офіційно подані на розгляд журі. 

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

запропонованого переліку номінацій, мають структурні підрозділи, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 

неурядові громадські об’єднання, професійні спілки, об’єднання громадян, органи 

самоорганізації населення. 

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

електронну адресу: myrgorod.orgvid@ukr.net до організаційного відділу міської ради 

наступні матеріали:    

− клопотання на ім’я  голови журі про присвоєння звання «Людина року»; 

− інформацію про кандидата із зазначенням місця роботи, посади, його професійного рівня 

та досягнень, громадську активність, особисті заслуги; 

− документи та матеріали, які підтверджують досягнення претендента та їх соціальну 

вагомість; 

− письмову згоду претендента на збір персональних даних та необхідних відомостей про 

нього. 

      Матеріали, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються. 

2.4 Документи претендентів на присвоєння звання «Людина року» засвідчуються підписом 

керівника відповідного органу, установи, організації, підприємства, громадського 

об’єднання, органу самоорганізації населення. Матеріали, які подаються на розгляд журі, 

поверненню не підлягають. 

2.5 Журі конкурсу відкритого рейтингу популярності “Людина року" утворюється 

розпорядженням міського голови з числа депутатів міської ради, голів та представників 

депутатських фракцій політичних партій у міській раді, членів виконавчого комітету, 

заступників міського голови, секретаря міської ради, представників громадськості. 

Головою конкурсної комісії є перший заступник міського голови. 

2.6 Журі конкурсу забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених у п.2.3. даного 

Положення і визначає переможців у номінаціях. 

2.7 Організаційною формою роботи журі є засідання, яке проводиться головою, а в разі його 

відсутності заступником. Засідання журі вважається правомочним за умови присутності 

не менше двох третин її складу. Рішення журі про присвоєння звання «Людина року» 
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приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні. 

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

2.8 Обговорення та визначення переможців здійснюється на засіданні журі. 

2.9 Якщо члени журі подані в якості номінантів, то вони втрачають право участі в засіданні 

журі конкурсу. 

 

 

3. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО РЕЙТИНГУ 

ПОПУЛЯРНОСТІ «ЛЮДИНА РОКУ» 

3.1 Нагородження переможців проводиться в урочистій обстановці на церемонії 

нагородження переможців загальноміського відкритого рейтингу популярності "Людина 

року". 

3.2 Переможці рейтингу нагороджуються відзнаками «Людина року» та грошовою премією 

у розмірі 1000 грн. Особі, якій присуджено літературну премію ім. Антона Шевченка, 

вручається диплом і грошова винагорода в сумі 2000 гривень. При виплаті грошових 

премій переможцям  податки сплачуються організаторами заходу. 

3.3 Інформація про підсумки проведення рейтингу публікується у місцевих засобах масової 

інформації та розміщується на офіційному веб-сайті міської ради. 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Організаційна робота по узагальненню подань, матеріалів рейтингу покладається на 

організаційний відділ міської ради. 

4.2 Підготовка урочистостей з нагоди нагородження переможця рейтингу покладається на 

організаційний відділ міської ради та відділ культури міської ради, які спільно із ЗМІ 

забезпечують проведення заходу. 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                 Антоніна Нікітченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського 

голови 

від 20 листопада 2020 року                                  

№ 2-в 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про літературно-мистецьку премію ім. Антона Шевченка 

 

1. Щорічна літературно-мистецька премія ім. Антона Шевченка (далі - премія) заснована 

рішенням міської ради від 23 квітня 2002 року з метою популяризації народної творчості, 

сприянню відродження національно-культурних традицій населення та розвитку 

культури в м. Миргороді. 

2. Премію засновано з метою вшанування пам’яті члена спілки письменників України, 

миргородського поета Антона Шевченка, та відзначення творчих особистостей 

м.Миргорода за їх вагомий внесок у розвиток літератури і мистецтва, народних 

промислів, декоративно-ужиткового мистецтва. 

3. Премія присуджується за рішенням журі загальноміського відкритого рейтингу 

популярності "Людина року".   

4. Пропозиції про відзначення премією вносять структурні підрозділи, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 

неурядові громадські об’єднання, професійні спілки, об’єднання громадян, органи 

самоорганізації населення. 

5. Журі рейтингу забезпечує прийняття та розгляд документів на здобуття премії ім.А. 

Шевченка, зазначених у п.2.3. "Положення про загальноміський відкритий рейтинг 

популярності "Людина року". Предметом розгляду журі загальноміського відкритого 

рейтингу популярності є витвори мистецтва, видання літературних творів, поетичних 

збірок, наукових праць, виставки та інші творчі здобутки авторів, що слугують 

піднесенню слави міста Миргорода. До розгляду приймаються заявки про значні творчі 

здобутки автора протягом попереднього року та до 2 грудня поточного року включно.  

 

6. Премію вручають під час церемонії нагородження переможців щорічного відкритого 

загальноміського рейтингу популярності "Людина року". 

7. Особі, якій присуджено літературну премію ім. А. Шевченка, вручається диплом і 

грошова винагорода в сумі 2000 гривень. При виплаті грошової премії переможцю, 

податок сплачується організаторами заходу. 

8. Якщо премія присуджується групі авторів, її грошова частина розподіляється 

пропорційно. 

 

Керуюча справами виконавчого комітету   Антоніна Нікітченко 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського 

голови 

від 20 листопада 2020 року                                  

№ 2-в 
 

СКЛАД 

організаційного комітету з проведення 21-го загальноміського 

 відкритого рейтингу популярності "Людина року - 2020" 
 

Швайка С.О. перший заступник міського голови, голова оргкомітету  

Члени оргкомітету: 

 

Нікітченко А.Б. 

 

керуюча справами виконавчого комітету  

 

Гуржій О.В. заступник міського голови  

 

Михайленко С.Ю. начальник відділу охорони здоров'я 

 

Педченко Л.М.  начальник відділу культури  

 

Колибельнік Т.М. начальник відділу освіти 

 

Артикульна Л.С. начальник організаційного відділу  

 

Скляр С.М. начальник фінансового управління  

 

Залєський О.В. начальник відділу житлово-комунального господарства  

 

Гавриш С.А. начальник відділу споживчого ринку та підприємництва  

Логвин В.П. начальник відділу інформаційного забезпечення 

Голуб О.В. начальник відділу економічного прогнозування та туризму 

Козлова В.О. начальник відділу молоді і спорту 

 

Ошека Є.П. директор телестудії "Миргород" 

Денисенко О.В. приватний підприємець 

Приліпа В.М. приватний підприємець 

Бакало С.С. керівник відокремленого підрозділу "Всеукраїнської спілки 

учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій" 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                Антоніна Нікітченко 

 

 

 



Додаток 4 

до розпорядження міського 

голови 

від 20 листопада 2020 року                                  

№ 2-в 
 

СКЛАД 

журі конкурсу відкритого рейтингу популярності “Людина року- 2020" 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                          Антоніна  Нікітченко   

1.  
Швайка Сергій Олексійович, 

голова журі 

перший заступник міського голови 

2.  Гуржій Олександр  Васильович заступник міського голови 

3.  Нікітченко Антоніна Борисівна керуюча справами виконавчого комітету 

4.  Гирка Наталія Олексіївна голова Миргородської районної ради 

5.  Кірпосенко Костянтин Олегович 

начальник відділу інформаційних 

технологій та комп'ютерного забезпечення 

СКК ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" 

6.  Михайленко Сергій Юрійович 
начальник відділу охорони здоров'я 

 

7.  Горобець Сергій Миколайович 
директор Миргородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №5 

8.  Булойчик Олена Михайлівна приватний підприємець 

9.  Білоконь Олександр Валерійович 

головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління Миргородського 

РДА 

10.  Молочко Наталія Володимирівна 

начальник  Миргородське управління 

Головного управління  Державної 

податково служби  у Полтавській області             

11.  Приліпа Василь Миколайович 
приватний підприємець 

12.  Гонтаровський Сергій Петрович 

приватний підприємець, голова 

Миргородського міськрайонного 

громадського об’єднання "Союз 

Чорнобиль" 

13.  Бакало Сергій Сергійович 

керівник Відокремленого підрозділу 

"Всеукраїнська спілка учасників АТО, 

бойових дій та миротворчих місій" 

14.  Солоха Сергій Леонідович 
ПП, заступник голови Миргородської 

міської спілки ветеранів Афганістану  

15.  Дрімайло Ніна Миколаївна 

учитель ЗОШ №1 ім.П.Мирного, голова 

громадської ради при виконавчому 

комітеті Миргородської міської ради 


