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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

24 жовтня 2018 року                                                          Cєвєродонецьк                                                                            № 410

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРООБЛАСНИЙ КОНКУРС 

«МОЛОДА ЛЮДИНА ЛУГАНЩИНИ»

Відповідно до статті 6, пункту 1 частини першої стат-
ті 22, статті 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (із змінами), з метою реалізації Регіо-
нальної цільової програми «Молодь Луганщини» на 
2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 25 травня 2016 
року  № 296, у зв’язку із необхідністю стимулювання 
кадрового потенціалу, підтримки та визнання най-
більш соціально вагомих і суспільно-корисних досяг-
нень молоді у різних сферах життєдіяльності наказую:

1. Затвердити Положення про обласний конкурс «Моло-
да людина Луганщини», що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник                                                       А. ВОЛОХОВ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

19 листопада 2018 року №114/1870

ПОЛОЖЕННЯ про обласний конкурс 
«Молода людина Луганщини»

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА 
СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
24 жовтня 2018 року № 410

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Обласний конкурс «Молода людина Луганщини» 

(далі – Конкурс) є регіональним проектом, спрямова-
ним на підтримку молодіжних ініціатив, консолідацію 
зусиль молоді, органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо реалізації державної молодіжної 
політики в Луганській області, обміну досвідом роботи 
та новітніми технологіями.

1.2. Метою Конкурсу є:
підтримка та визнання найбільш соціально вагомих і 

суспільно-корисних досягнень молоді у різних сферах 
життєдіяльності;

відзначення активної молоді за особливі таланти та 
плідну працю на благо України і Луганщини;

пошук та відзначення обдарованих молодих людей за 
вагомий внесок у політичний, культурний, соціально-
економічний розвиток Луганської області;

стимулювання кадрового потенціалу.
1.3. Завданнями Конкурсу є: 
формування умов для розвитку молоді, а також залу-

чення та заохочення її до соціально значущої діяльності;
створення умов для реалізації творчих ініціатив та 

професійного зростання молоді;
сприяння реалізації державної молодіжної політики 

в Луганській області;
залучення молоді до вивчення актуальних проблем 

реалізації молодіжної політики; 
формування позитивних якостей та навичок спілку-

вання у молодіжному середовищі.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Організаторами Конкурсу є Управління молоді та 

спорту Луганської обласної державної адміністрації та 
Обласна комунальна установа «Луганський обласний 
центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних 
досліджень» (далі – обласна комунальна установа).

2.2. З метою координації підготовки до проведення 
Конкурсу створюється організаційний комітет (далі – 
Оргкомітет), до складу якого входять представники ор-
ганізаторів Конкурсу.

ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРО-
ВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс проводиться щорічно у грудні протягом 
2018-2020 рр.

3.2. У Конкурсі можуть брати участь громадяни 
України віком від 18 до   35 років, які проживають у 
Луганській області (далі – Кандидати).

3.3. У рамках Конкурсу проводиться:
опрацювання  членами журі Конкурсу документів, 

поданих Кандидатами;
підсумкове засідання журі Конкурсу з метою визна-

чення переможців;
святкова церемонія нагородження переможців Кон-

курсу.
3.4. Конкурс проводиться у номінаціях:
«Молодий журналіст року»;
«Молодий працівник правоохоронних органів»;
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«Молодий працівник сфери промисловості»;
«Молодий працівник рятувальної служби»;
«Відкриття року в галузі спорту»;
«Молодий працівник сільського господарства року»;
«Молодий вчений року»;
«Молодий громадський діяч року»;
«Молодий волонтер року»;
«Відкриття року в галузі культури та мистецтв»;
«Молодий медичний працівник року»;
«Молодий підприємець року»;
«Молодий працівник соціальної сфери»;
«Молодий освітянин року»;
«Молодий працівник державної служби»;
«Молодий військовослужбовець»;
«Молодий бібліотекар року».
3.5. Основними критеріями оцінювання Кандидатів 

є:
відповідність номінації;
активна громадська діяльність;
креативні і новаторські рішення в професійній діяль-

ності;
особисті досягнення.
3.6. Кандидати не пізніше 10 грудня щорічно подають 

Оргкомітету такі документи:
анкету-заяву згідно з додатком до цього Положення;
письмову рекомендацію – характеристику від під-

приємства, організації або установи, що пропонує Кан-
дидата, яка повинна містити перелік досягнень вказа-
ної особи;

копії документів, що підтверджують досягнення 
Кандидата у навчанні, громадській, творчій, науковій 
діяльності (грамоти, дипломи, статті, відзнаки, а також 
інформація про фестивалі, форуми, конференції, кон-
курси, у яких він брав участь, наукові відкриття, роз-
робки);

копії публікацій про діяльність Кандидата у поточ-
ному році в друкованих засобах масової інформації (за 
наявності);

перелік виступів Кандидата на масових заходах у по-
точному році на рівні району, міста, області, країни, 
міжнародному рівні (за наявності).

Анкети-заяви, що надійшли після закінчення вста-
новленого строку, не розглядаються.

3.7. Анкети-заяви заповнюються українською мовою 
та подаються до обласної комунальної установи осо-
бисто або поштою за адресою: місто Сєвєродонецьк, 
вулиця Новікова, будинок 4 к, кабінет № 6 та у сканова-
ному вигляді на електронну адресу: locpmisi@ukr.net.

Участь у Конкурсі є безкоштовною.
3.8. Під час проведення Конкурсу обробка персо-

нальних даних Кандидатів здійснюється за їх письмо-
вою згодою відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних» (із змінами).

IV. ЖУРІ
4.1. Журі Конкурсу (далі – Журі) утворюється з ме-

тою визначення переможців Конкурсу.
4.2. Персональний склад Журі затверджується нака-

зом начальника Управління молоді та спорту Луган-
ської обласної державної адміністрації. 

Члени Журі беруть участь у  роботі на громадських 
засадах.

4.3. Організаційною формою роботи Журі є засідан-
ня, яке проводиться головою Журі (далі – голова), або у 
разі його відсутності – заступником. 

4.4. Засідання Журі вважається правомочним, якщо на 
ньому присутні не менше як дві третини його складу.

4.5. Рішення Журі про присвоєння звання «Молода 
людина Луганщини» (за номінаціями) приймається 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

голови (у разі його відсутності – заступника).
4.6. Журі підбиває підсумки Конкурсу шляхом визна-

чення переможця у кожній номінації.
4.7. Рішення Журі оформлюється протоколом, який 

підписується головою (у разі його відсутності – за-
ступником).

4.8. Рішення Журі може бути оскаржене в установле-
ному законодавством порядку.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1.   Переможці у номінаціях нагороджуються ди-
пломами та пам’ятними  кубками.

5.2. Фінансування витрат на організацію та прове-
дення урочистого нагородження переможців Конкурсу, 
виготовлення запрошень, дипломів, придбання квітів, 
рамок для дипломів, пам’ятних кубків здійснюється за 
рахунок коштів, виділених обласній комунальній уста-
нові з обласного бюджету.

5.3. Витрати на відрядження Кандидатів відшкодовує 
сторона, що відряджає.

Заступник начальника управління –
начальник відділу молодіжної 
політики та організаційно-
аналітичної роботи Управління 
молоді та спорту Луганської 
обласної державної адміністрації    Є. РАТІХІНА 
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Додаток 
до Положення 

про обласний конкурс
«Молода людина Луганщини»

(пункт 3.6 розділу IІІ)


