
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «02» травня 2018 року        № 54 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про проведення міського  

конкурсу «Дитина року» 

 

 Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації Міської програми 

підтримки сімей на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406: 

 1. Проводити щорічно з 01 травня до 01 червня серед дітей шкільного 

віку м. Кропивницького конкурс “Дитина року”. 

 2. Затвердити Положення про міський конкурс “Дитина року” 

(додається) та склад  конкурсної комісії (додаток). 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

розпорядження міського голови від 11 квітня 2014 року № 32               

«Про проведення міського конкурсу «Дитина року»; 

пункт 1 розпорядження міського голови від 17 травня 2016 року № 65       

«Про затвердження нового складу комісії з проведення міського конкурсу 

«Дитина року». 

 

 

 

Міський голова                А. Райкович 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасська 24 44 27 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Розпорядження міського голови 

02 травня 2018  

№ 54 
 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про міський конкурс «Дитина року» 

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Міський конкурс «Дитина року» (далі – Конкурс) проводиться в 

рамках Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року 

№1406. 

1.2. Організаторами Конкурсу є управління молоді та спорту Міської 
ради міста Кропивницького за сприяння виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького. 

1.3. Конкурс  реалізується з метою пошуку, відбору талановитих 

дітей міста Кропивницького, що мають видатні інтелектуальні або фізичні 

здібності, незвичайні вміння, високий рівень досягнень у науці, спорті, 

творчості, громадській діяльності та нагородження їх за встановленими 

номінаціями.   

1.4. Завданням Конкурсу є формування всебічно та гармонійно 

розвиненої, освіченої особистості, заохочення і підтримка дітей, які прагнуть 

до творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку. 
  

 

ІІ. Умови та порядок проведення Конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться з 01 травня до 01 червня щорічно. 

2.2. У Конкурсі беруть участь діти шкільного віку - учні 

загальноосвітніх навчальних закладів, представники творчих колективів, 

громадських організацій. 

2.3. За результатами експертної оцінки комісії Конкурсу 

встановлюється 10 відзнак «Дитина року» у шести номінаціях, досягнення за 

якими визначаються з урахуванням наступних критеріїв: 

1) для номінації “За досягнення у навчанні”: 

відмінне навчання; 

перемога на Всеукраїнських предметних олімпіадах, призові місця на 

міжнародних предметних олімпіадах; 

2) для номінації “За науково-технічні досягнення”: 

здобутки в технічній творчості, науково-дослідницькій діяльності, 

інженерії, робототехніці, інформаційних технологіях і системах; 
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перемоги у обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних 

конкурсах, турнірах; 

3) для номінації “За спортивні досягнення”: 

призові місця, перемога в офіційних спортивних змаганнях 

(чемпіонатах та кубках України, Європи, світу); 

значний особистий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху 

міста; 

4) для номінації “За творчі досягнення”: 

здобуття звання лауреата (переможця, дипломанта) на всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах мистецького 

спрямування; 

5) для номінації “За особисту мужність”: 

відвага та ініціативні дії, виявлені під час врятування людини, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення громадського порядку; 

6) для номінації “За розвиток дитячого громадського руху”: 

особистий внесок у залучення школярів до роботи в громадських 

організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, впровадження 

актуальних програм і заходів соціального спрямування. 

2.4. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та затвердження 
номінантів на отримання відзнаки «Дитина року» утворюється комісія. 

Персональний склад комісії затверджується за розпорядженням 

міського голови. 

Комісія визначає кількість переможців у кожній номінації шляхом 

обговорення та голосування. Рішення комісії оформлюється протоколом. 

 

ІІІ. Умови участі у Конкурсі  

 

3.1. Для участі у Конкурсі подається: 

пропозиція про нагородження відзнакою «Дитина року» (додаток); 

копія свідоцтва про народження учасника; 

академічна довідка учасника за два попередні семестри навчального 

року (для номінації “За досягнення у навчанні”); 

оригінали або копії документів, що підтверджують здобутки та 

досягнення (дипломи, грамоти, сертифікати, фото, відео, статті та інше). 

 3.2. У разі участі у Конкурсі особи, яка у попередні роки номінувалася 

відзнакою «Дитина року», враховуються досягнення за поточний рік.  

3.3. Термін подачі документів до 25 травня щорічно. 

3.4. Заявки подаються в друкованому (письмовому) вигляді  за 

адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 316-а. 

 

 
 

 



 

 

3 

 

IV. Визначення та нагородження переможців 

 

4.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється конкурсною 

комісією до 01 червня щорічно.  

 4.2. Дата та місце проведення урочистого нагородження щорічно 

визначається управлінням молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького та заздалегідь повідомляється переможцям. 

 

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 Положення про міський конкурс 

«Дитина року»  

 

 

Пропозиція 

___________________________________________________________________ 
(найменування установи (організації, підприємства)  

про нагородження відзнакою міського конкурсу «Дитина року» 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 

 

 

 

 

 
 

Дата та місце народження кандидата 
 

 

 
 

Найменування навчального закладу 
 

 

 

 

Контактні дані кандидата 

(номер мобільного телефону, E-mail) 

 

 

 
 

 

Перелік здобутків, проектів, заходів, 

кампаній, досягнутих результатів кандидата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінація  

(підкреслити) 

“За досягнення у навчанні” 

“За науково-технічні досягнення” 

“За спортивні досягнення” 

“За творчі досягнення” 

“За особисту мужність” 

“За розвиток дитячого громадського руху” 

 

 

Керівник установи 

(організації)                                          ___________  _______________________  
                                                                           (підпис)                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
Дата _______________________ 



 
 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 травня 2018 

№ 54 

 

СКЛАД  

комісії з проведення міського конкурсу “Дитина 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 Міської ради міста 

Кропивницького 

        

Секретар комісії 

 

 головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького 

    

Члени комісії: 

 

 заступник начальника управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

начальник відділу культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького 

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації Міської 

ради міста Кропивницького 

начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького 

начальник управління освіти Міської ради міста Кропивницького  

член постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної 

політики, депутат міської ради  

помічник-консультант народного депутата України VII скликання  

 

 

Начальник управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького                 С. Колодяжний  



 
 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 11 квітня 2014 року      № 32 

 

 

 

 

 

Про проведення міського  

конкурсу “Дитина року” 

 

 Керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації Міської програми 

підтримки сімей, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від    

29 січня 2014 року № 2758: 

 1. Проводити щорічно з 15 квітня по 15 червня серед дітей шкільного 

віку м. Кіровограда конкурс “Дитина року”. 

 2. Затвердити Положення про міський конкурс “Дитина року” 

(додається) та склад  конкурсної комісії (додаток). 

 3. Доручити: 

1) відділу сім’ї та молоді, управлінню освіти, відділу культури і 

туризму, відділу фізичної культури та спорту організацію проведення 

конкурсу відповідно до затвердженого Положення; 

2) відділу по роботі із засобами масової інформації проінформувати 

громадян міста про проведення даного конкурсу та його підсумки. 

4. Видатки на проведення конкурсу здійснювати в межах кошторисних 

призначень відділу сім’ї та молоді по коду функціональної класифікації 

видатків 091107 “Соціальні програми і заходи Державних органів у справах 

сім'ї“. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради    

Дригу В.В.  

 
 

 

Міський голова          О.Саінсус 
 
 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



 
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Розпорядження міського голови 

  11 квітня 2014  

  № 32 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про міський конкурс “Дитина року” 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Міський конкурс “Дитина року” проводиться виконавчими органами 

Кіровоградської міської ради. 

1.2. Мета конкурсу  -  відзначити званням «Дитина року» дітей, 

досягнення яких сприяють розвитку суспільно-корисного життя міста, 

відродженню національної культури, утвердженню авторитету міста 

Кіровограда на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

1.3. Завдання конкурсу -  заохочення дітей, які мають прагнення до 

творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, формування 

всебічно розвиненої особистості. 

 1.4. Загальну координацію з організації та проведення конкурсу здійснює 

відділ сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради.  

 

ІІ. Вимоги конкурсу 

 

 2.1. У конкурсі можуть брати участь діти шкільного віку - учні 

загальноосвітніх навчальних закладів, представники творчих колективів, 

громадських організацій. 

 2.2. Встановлюється 10  звань «Дитина року» (по 2 звання у кожній 

номінації). 

2.3. Звання “Дитина року” встановлюється у п’яти номінаціях, досягнення 

за якими визначаються з урахуванням таких критеріїв: 

1) для номінації “За досягнення у навчанні“: 

відмінне навчання; 

перемога на Всеукраїнських предметних олімпіадах, призові місця на 

Міжнародних предметних олімпіадах; 

2) для номінації “За спортивні досягнення“: 

перемога на чемпіонатах та першостях України, Європи, Світу, призові 

місця на Олімпійських іграх; 

значний особистий внесок у розвиток масової фізичної культури та 

спорту; 

3) для номінації “За творчі досягнення“: 

здобуття звання лауреата (переможця, дипломанта) на всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах мистецького спрямування; 
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4) для номінації “За особисту мужність“: 

відвага та ініціативні дії, виявлені під час врятування людини, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

5) для номінації “За розвиток дитячого громадського руху“: 

особистий внесок у залучення школярів до роботи в громадських 

організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, впровадження ними 

соціально значущих програм і заходів. 

2.4. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та затвердження 

номінантів на звання «Дитина року» утворюється комісія. 

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського 

голови. 

За необхідності комісії надається право призначати додаткових 

переможців  у номінаціях, у межах загальної кількості звань та відсутності 

пропозиції до нагородження в інших номінаціях. 

2.5. Відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати, 

подаються такі документи: 

клопотання про присудження звання «Дитина року»; 

характеристика кандидата; 

копія свідоцтва про народження; 

академічна довідка за два попередні семестри (для номінації “За 

досягнення у навчанні“ – обов’язкова); 

документи або копії документів, що свідчать про наукові, творчі здобутки 

та інші досягнення. 

 2.6. У разі участі у конкурсі особи, яка у попередні роки номінувалася 

званням «Дитина року», враховують лише нові досягнення за поточний рік.  

 

ІІІ. Терміни та порядок проведення конкурсу 

 

3.1. Конкурс проводиться щорічно з 15 квітня по 15 червня. 

3.2. Документи подаються до відділу сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради до 15 травня. 

3.3. Підведення підсумків конкурсу здійснюється конкурсною комісією 

до 01 червня.  

 3.4. Нагородження переможців та вручення відзнак “Дитина року” 

проводиться в урочистій обстановці. 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна  

 
 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

11 квітня 2014  

№ 32 

 

СКЛАД  

комісії з проведення міського конкурсу “Дитина року” 

 

Голова комісії 

 

Дрига - заступник міського голови з  питань 

Вадим Вікторович діяльності виконавчих органів ради  

 

Заступник голови комісії 

 

Дорохіна    - начальник відділу сім’ї та 

Людмила Володимирівна  молоді Кіровоградської міської ради  

    

Секретар комісії 

 

Байрамова    - головний спеціаліст відділу сім’ї та  

Марина Анатоліївна    молоді Кіровоградської міської ради 

    

Члени комісії: 

 

Бойко    - голова профспілкового комітету  

Сергій Вікторович    студентів Кіровоградського державного  

  педагогічного університету  імені 

Володимира Винниченка, депутат 

Кіровоградської міської ради  

(за погодженням) 
 

Костенко    - начальник управління освіти   

Лариса Давидівна Кіровоградської міської ради 
 

Куценко    -  начальник відділу фізичної культури та 

Олександр Григорович   спорту Кіровоградської міської ради 
         

Назарець    - начальник відділу культури і   

Анна Федорівна туризму Кіровоградської міської ради 
 

Якунін    - начальник відділу по роботі із  

Сергій Володимирович    засобами масової інформації  

Кіровоградської міської ради 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна  



 
 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 17 травня 2016 року        № 65 

 

 

 

 

 

Про затвердження нового складу  

комісії з проведення міського  

конкурсу «Дитина року» 

 

 Керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, у зв'язку з кадровими змінами, що 

відбулись у виконавчих органах Кіровоградської міської ради 

1. Затвердити новий склад комісії з проведення міського конкурсу 

«Дитина року» (додаток). 

 2. Визнати такими, що втратили чинність: 

 додаток до розпорядження Кіровоградського міського голови від             

11 квітня 2014 року № 32 «Про проведення міського конкурсу «Дитина року»; 

абзац третій розпорядження Кіровоградського міського голови від           

08 травня 2015 року № 58 «Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 11 квітня 2014 року № 32 «Про проведення міського конкурсу 

«Дитина року». 

 

 

 

Міський голова        А.Райкович 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

17 травня 2016 

№ 65 

 

СКЛАД  

комісії з проведення міського конкурсу “Дитина року” 

 

Голова комісії 
 

заступник міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради  

відповідно до розподілу функціональних повноважень  

 

Заступник голови комісії 
 

 начальник відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради 

        

Секретар комісії 
 

 головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради 

    

Члени комісії: 
 

 заступник голови постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної 

політики, депутат Кіровоградської міської ради (за згодою) 

 начальник відділу культури і  туризму Кіровоградської міської ради 

начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради 

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації 

Кіровоградської міської ради 

начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 

     

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна  

 


