
Положення  
про щорічний міський конкурс «Олександрієць року» 

 
І. Загальні положення 

 
1. Організатором проведення конкурсу «Олександрієць року» є Олександрійська міська 

рада. 
2. Конкурс проводиться щорічно і приурочений до святкування Дня міста Олександрії. 
3. Девіз конкурсу «Олександрієць року» – «Прославимо Олександрію разом!». 
4. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів програми розвитку 

місцевого самоврядування, інших джерел фінансування, передбачених законодавством. 
 

ІІ. Мета і завдання конкурсу 
 
1. Метою проведення конкурсу є відзначення результативної, суспільно-корисної праці 

фахівців різних сфер діяльності, які забезпечують добробут у місті, стимулювання розвитку 
підприємництва, меценатства, творчості. 

2. Завдання конкурсу: 
- визначення найвагомішого вкладу у сферах соціально-економічного, суспільно-

політичного, культурного та освітнього розвитку міста; 
- формування громадської оцінки діяльності трудових колективів, установ, закладів та 

організацій міста, окремих особистостей; 
- заохочення та відзначення талановитих особистостей, громадських і молодіжних 

лідерів, професіоналів своєї справи, благодійників та керівників установ, підприємств та 
організацій  міста.  

 
ІІІ. Номінації та критерії оцінки номінантів 

 
1. «Підприємець року»: 
- якість виробів (послуг) та виробництва; 
- приріст темпів розвитку та виробництва; 
- впровадження нових технологій; 
- рівень середньої заробітної плати; 
- рівень платежів до бюджету міста та соціальних фондів; 
- рентабельність та прибутковість бізнесу. 
2. «Меценат року»: 
- надання спонсорської допомоги; 
- надання благодійної допомоги; 
- активна участь у розвитку місцевого самоврядування. 
3. «Талант року»: 
- неординарність здобутку номінанта; 
- внесок у розвиток певної галузі міста; 
- важливість здобутку для росту іміджу міста; 
- специфічність здобутку. 
4. «Керівник року»: 
- рівень професіонального адміністрування; 
- налагодженість ефективної роботи підприємства; 
- повага у колективі та порозуміння з ним; 
- рентабельність та прибутковість підприємства; 
- рівень середньої заробітної плати; 
- рівень платежів до бюджету міста та соціальних фондів.   
5. «Громадський лідер року»: 
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- участь у суспільно-політичному житті міста; 
- участь у громадському житті міста; 
- особистий вклад у розвиток місцевого самоврядування;  
- участь у культурних, спортивних та інших заходах. 
6. «Молодіжний лідер року»: 
- активність у молодіжному русі міста; 
- участь у суспільно-політичному та громадському житті міста; 
- повага серед колективу; 
- особистий вклад у розвиток молодіжного руху в місті. 
7. «Професіонал року»: 
- внесок у розвиток установи, організації, підприємства; 
- особисті якості номінанта; 
- повага серед членів колективу; 
- професійна майстерність номінанта; 
- особистий вклад у вирішення проблем. 
8. «Установа, підприємство, заклад, організація року»: 
- значний внесок у розвиток міста; 
- стабільність функціонування; 
- високий рівень професіоналізму працівників; 
- запровадження новітніх підходів та технологій. 
 

IV. Умови проведення конкурсу 
 

1. Право подавати пропозиції щодо номінантів конкурсу надається: 
- трудовим, творчим, освітнім та спортивним колективам міста; 
- членам Олександрійської територіальної громади;  
- органам самоорганізації населення; 
- міським осередкам політичних та громадських об’єднань; 
- релігійним громадам міста; 
- міській раді її виконавчим органам, старостам. 
2. Заявники подають пропозиції щодо участі в конкурсі в одному примірнику з 

заповненою карткою учасника конкурсу (додаток) з 1 квітня по 30 квітня за рік, що минув.  
3. Пропозиції повинні містити стислу інформацію про унікальність, вагомість 

діяльності претендента, особисті або колективні досягнення у соціальній, економічній, 
фінансовій, благодійній, культурній та політичній сферах, визначний внесок у розвиток 
Олександрії. Разом з пропозиціями надається фото учасника конкурсу (15 см х 21 см). 

 
V. Організаційний комітет конкурсу 

  
1. Організаційний комітет щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» 

утворюється з метою попереднього розгляду подань на номінантів, прийняття їх до участі в 
конкурсі в певну номінацію відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 3 Положення.  

2. Організаційний комітет утворюється у складі 5 осіб з числа членів ради конкурсу. 
Головує в організаційному комітеті секретар міської ради. За відсутності голови 

оргкомітету може головувати секретар оргкомітету.  
3. Формою роботи організаційного комітету є засідання, які проводяться у міру 

необхідності для розгляду поданих на конкурс пропозицій.  
4. Організаційний комітет приймає рішення стосовно участі номінанта у конкурсі, 

проводить попередню оцінку матеріалів та надає пропозиції стосовно кандидатур, 
переможців у кожній номінації. 
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5. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю від затвердженого складу 
та фіксуються у протоколі засідань оргкомітету, який складає секретар. Протокол підписує 
головуючий на засіданні та секретар. 

6. Останнє засідання оргкомітету проводиться у наступний робочий день після 
закінчення строку подання подань на номінантів конкурсу.  

 
VI. Рада щорічного конкурсу 

 
1. Для розгляду кандидатур номінантів та визначення переможців у всіх номінаціях 

утворюється рада щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» (далі за текстом – рада 
конкурсу), яка складається з 22 осіб (голова, заступник, секретар та члени ради). Її 
персональний склад затверджується рішенням міської ради.  

2. Засідання ради конкурсу проводиться у тижневий термін після закінчення прийому 
документів і є правочинним за присутності 2/3 від загальної кількості членів ради. Рішення 
приймають більшістю голосів затвердженої кількості від членів ради конкурсу. У разі 
рівного розподілу голосів під час голосування, вирішальним є голос голови ради конкурсу. 

3. Рішення ради конкурсу приймається більшістю від затвердженого складу та 
фіксується у протоколі засідань, який складає секретар. Протокол підписує головуючий на 
засіданні та секретар. 
 

VII. Визначення переможців конкурсу 
 
1. Визначення переможців конкурсу проводиться радою конкурсу не пізніше як за 

10 днів до святкування Дня міста Олександрії. Рішення ради з цього питання приймається 
шляхом відкритого голосування простою більшістю від затвердженого складу ради 
конкурсу.  

2. При кількості номінантів більше двох для визначення переможця може бути 
проведено два тури голосування. У другий тур виходять номінанти, які набрали по 
відношенню до інших більшу кількість голосів.  

3. Якщо члени ради конкурсу «Олександрієць року» подані в якості номінантів, то вони 
втрачають право голосу під час голосування у номінації, у якій вони номіновані. 

4. Якщо на конкурс була подана заявка на номінацію тільки від одного учасника, то 
радою конкурсу переможець у даній номінації не визначається, а учасник отримує подячний 
лист учасника конкурсу. 

5. У разі не обрання переможця у будь-якій номінації конкурсу – нагорода залишається 
у місті. 

6. Учасникам, які не посіли призові місця, вручаються подячні листи учасника 
конкурсу. 

 
VIII. Підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців 

 
1. Оголошення переможців конкурсу «Олександрієць року» відбувається на 

урочистому зібранні з нагоди святкування Дня міста Олександрії.  
2. Переможцям конкурсу вручається диплом і пам’ятний знак. 
3. Фотокартки та інформація про них розміщується у засобах масової інформації. 

Матеріали про переможців конкурсу передаються для зберігання у Міський музейний центр 
ім. А.Худякової. 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради  
___ _________ 2021 року № ___ 

 
Склад 

організаційного комітету по підготовці та проведенню 
щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» 

 
Голова організаційного комітету:  

 
КОСЯК 
Вікторія Олександрівна 

- секретар міської ради 
 

 
Секретар організаційного комітету: 

 
ГУР’ЄВА 
Наталія Федорівна  

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської 
ради  

 
Члени організаційного комітету: 

 
ЛОЦМАН 
Віталій Олександрович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  
Ольга Володимирівна   

- начальник управління культури і туризму міської ради  
 
 

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради 
 

 
______________________________ 

 


