
            
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

від   05     cерпня    2016 року                    №  227 
 

 

м. Знам`янка 
 
Про затвердження результатів 
щорічного міського     
конкурсу  «Людина  року» 
 
 
 З метою позитивних зрушень у соціальному середовищі м. Знам’янка, 

самореалізації особистості, підтримки та визнання найбільш соціально-вагомих,  
громадсько-корисних досягнень людей в різних номінаціях, заохочення їх до подальшої 

активної участі у громадському житті, а також відзначення людей за особистий вагомий 

внесок в соціально-економічне, промислове, творче, культурне та політичне життя міста, 
на виконання рішення  сесії Знам’янської міської ради від 20 травня 2016 року № 206 
«Про затвердження Положення про проведення щорічного міського конкурсу «Людина 

року» п.2.15, керуючись ст. 40 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет Знам'янської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити результати щорічного міського конкурсу «Людина року» (протокол та 

результати додаються).  
2. Редакції газети міської ради "Знам'янські вісті" (ред. Н.Коленченко),   відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.Зіньковська І.В.) 
оприлюднити результати щорічного міського   конкурсу   «Людина року» у міській 
газеті «Знам’янські вісті» та на офіційному сайті Знам’янської міської ради. 

3. Переможців  щорічного міського   конкурсу  «Людина року» нагородити 
статуеткою  «Ніка»   та  Почесною грамотою  міської ради під час святкування Дня 
міста. 

4. Відділу культури та туризму (нач.Бабаєва С.М.) забезпечити організацію та 
проведення урочистого нагородження   переможців щорічного міського конкурсу 
«Людина року» під час святкування Дня міста. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на першого заступника міського 

голови В.Загородню. 
 
 
 
     Перший заступник 
     міського голови                                                                                        В.Загородня 

 
 
 



Протокол № 1 
засідання конкурсної комісії 

  щорічного міського конкурсу "Людина року" у 2016 році 
 

Дата проведення: 26.07.2016 року 
Час проведення: 14.00 
Місце проведення: зал засідань виконавчого комітету 

 
 
                                                                                         Присутні члени конкурсної комісії: 
  

Голова конкурсної комісії  : Загородня Валентина Григорівна – перший заступник міського 

голови 
Заступник голови   
конкурсної комісії:  Клименко Наталія Миколаївна – секретар міської ради 

 
Секретар  конкурсної комісії: Зайченко Олена Анатоліївна – начальник відділу організаційно-

кадрової роботи 
 

Члени конкурсної комісії: Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і 

туризму; 
                                                            Бойко Світлана Василівна – депутат міської ради;                                                          

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник відділу освіти; 
                                                           Коленченко Надія Іванівна – депутат міської ради, секретар 

постійної  комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, 

етики та гласності; 
                                                            Карнаух Ольга Миколаївна – депутат міської ради, заступник 

голови постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

регламенту, етики та гласності;    
 Кліпацький Сергій Вікторович – депутат міської ради, голова 

постійної комісії з питань споживчого ринку, підприємництва та 

правової політики; 
Кузін Олег Миколайович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань землекористування та будівництва;                     
                                                           Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, 

спорту та охорони здоров’я; 
                                                            Ладан Світлана Віталіївна – голова профспілкової організації 

комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. 

М.В.Лисенка»; 
 Мацко Володимир Васильович – депутат міської ради, голова 

постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення; 
                                                           Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами виконавчого 

комітету; 
 Сопільняк Юрій Михайлович – депутат міської ради, голова 

постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту; 
Семиніна Людмила Іванівна – депутат міської ради, голова 

постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, 

етики та гласності; 
Слуцький Олексій Анатолійович – президент клубу єдиноборств 

«Піт-Файтер»; 
Терновий Микола Маркович – депутат міської ради, голова 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 

охорони навколишнього природного середовища; 
Тесленко Анатолій Вікторович – депутат міської ради, голова 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 

охорони навколишнього природного середовища; 
 Філіпова Світлана Миколаївна – голова громадської ради при 

виконавчому комітеті.                                                                                                               



 
Відсутні члени оргкомітету: Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами виконавчого 

комітету; Мацко Володимир Васильович – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення; Кліпацький Сергій Вікторович – депутат 

міської ради, голова постійної комісії з питань споживчого ринку, підприємництва та правової 

політики; Грекова Людмила Анатоліївна – начальник відділу освіти; Слуцький Олексій 

Анатолійович – президент клубу єдиноборств «Піт-Файтер». 
 
Веде засідання голова конкурсної комісії: Загородня Валентина Григорівна – перший заступник 

міського голови. 
                                                                       

Порядок денний 
 
1. Про легітимність конкурсної комісії щорічного міського конкурсу «Людина року». 
2. Про розгляд матеріалів номінантів щорічного міського конкурсу «Людина року» та 

обговорення. 
3. Про порядок визначення переможців щорічного міського конкурсу «Людина року»: 

3.1. затвердження складу лічильної комісії; 
3.2. ознайомлення з результатами онлайн-голосування жителів міста; 
3.3. проведення відкритого голосування членів конкурсної комісії. 

4. Про підведення підсумків по визначенню переможців щорічного міського конкурсу «Людина 

року». 
5. Різне. 
 
Слухали: 1. Про легітимність конкурсної комісії щорічного міського конкурсу «Людина 

року» 
 
Інформувала: Загородня В.Г. – голова конкурсної комісії. 
Вирішили: засідання конкурсної комісії вважати правомочним за підставою наявності кворуму 

членів конкурсної комісії.  
 
Слухали: 2. Про розгляд матеріалів номінантів щорічного міського конкурсу «Людина року» 

та обговорення. 
 
Інформувала: Загородня В.Г. – голова конкурсної комісії. 
В.Загородня повідомила присутніх про те, що рішенням міської ради від 20 травня 2016 року № 

206 затверджено 14 номінацій щорічного міського конкурсу «Людина року». Згідно з даним 

рішенням пропозиції кандидатів на номінації приймалися до 01 липня поточного року.  
 
Інформувала: Зайченко О.А. – секретар конкурсної комісії. 
О.Зайченко ознайомила членів конкурсної комісії з матеріалами на кожного номінанта (анкетами, 

клопотаннями, фото та відеодокументами). 
Станом на 26 липня 2016р. на розгляд конкурсної комісії представлені 47 пакетів документів  по 

номінаціях: 
1. Залізничник року  

 Філоновський Вячеслав Євгенович, головний інженер локомотивного депо Знам’янка. 

Рішення про висунення прийнято зборами трудового колективу локомотивного депо 

Знам’янка, протокол від 22.06.2016р. №38. 

 Величко Сергій Кузьмич, помічник машиніста тепловоза цеху експлуатації 

локомотивного депо Знам’янка.. Рішення про висунення прийнято на засіданні 

трудового колективу, протокол від 01.06.2016р. №42. 

 Бородько Олег Михайлович, майстер локомотивного депо дільниці І групи апаратного 

цеху. Рішення про висунення прийнято на засіданні трудового колективу, протокол від 

01.06.2016р. №42. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
  



2. Захисник Вітчизни  року  
 Смик Сергій Юрійович, учасник АТО, старший солдат.  Рішення про висунення 

прийнято протоколом зборів від 29.06.2016р. №1. 

 Хода Сергій Григорович, учасник АТО, сержант. Рішення про висунення прийнято 

протоколом зборів від 29.06.2016р. №1. 

 Осіпов Олександр Сергійович, учасник АТО, солдат. Рішення про висунення прийнято 

на засіданні Спілки ветеранів АТО від 04.06.2016р. 

 Строганов Ігор Сергійович, учасник АТО, старший солдат. Рішення про висунення 

прийнято на засіданні Спілки ветеранів АТО від 04.06.2016р. 

 Лушпіган Павло Іванович, учасник АТО, гвардії молодший сержант. Рішення про 

висунення прийнято на засіданні Спілки ветеранів АТО від 04.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

3.  Працівник освіти року 
 Сінокоп Світлана Юріївна, вчитель початкових класів НВК «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей», старший вчитель. Рішення про 

висунення прийнято зборами трудового колективу  від 15.06.2016р. протокол №2.   

 Брикова Світлана Геннадіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель математики Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. Рішення 

про висунення прийнято на засіданні колективних зборів, протокол №4 від 07.06.2016р. 

 Іванов Андрій Володимирович, керівник фізичного виховання професійно-технічного 

училища №12 м. Знам’янка. Рішення про висунення прийнято на засіданні колективних 

зборів, протокол №3 від 06.06.2016р. 

В наявності необхідні  документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

4. Працівник охорони здоров’я року 
 Стаднікова Любов Еммануїлівна, старша сестра медична операційна хірургічного 

відділення вищої категорії комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. 

А.В.Лисенка». Рішення про висунення прийнято рішенням трудового колективу за 

участю профспілки 

 Фесенко-Навроцька Ольга Олександрівна, лікар з медицини невідкладних станів 

Знам’янської підстанції №4 станції екстреної швидкої медичної допомоги ТМО «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області». 

Рішення про висунення прийнято зборами трудового колективу від 29.06.2016р., 

протокол №1. 

 Єрьоменко Ольга Валентинівна, фельдшер з медицини невідкладних станів 

Знам’янської підстанції №4 станції екстреної швидкої медичної допомоги ТМО «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області». 

Рішення про висунення прийнято зборами трудового колективу від 29.06.2016р., 

протокол №1. 

 Колосовський Дмитро Петрович, фельдшер з медицини невідкладних станів 

Знам’янської підстанції №4 станції екстреної швидкої медичної допомоги ТМО «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області». 

Рішення про висунення прийнято зборами трудового колективу від 29.06.2016р., 

протокол №1. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 



 
 

5. Фізична культура і спорт 
 Довгаленко Володимир Іванович, голова правління гандбольного клубу «Локомотив», 

пенсіонер. Рішення про висунення прийнято на засіданні громадської організації 

«Федерація гандболу м. Знам’янка», протокол №2 від 29.06.2016р. 

 Кошовий Сергій Миколайович, тренер-викладач з велоспорту Знам’янської КДЮСШ, 

кандидат у майстри спорту СРСР. Рішення про висунення прийнято координаційною 

радою відділу молоді та спорту від 29.06.2016р. 

 Гавришевський Євгеній Олександрович, директор Знам’янської КДЮСШ, кандидат у 

майстри спорту з гандболу, суддя з гандболу І категорії. Рішення про висунення 

прийнято координаційною радою відділу молоді та спорту від 29.06.2016р. 

В наявності необхідні  документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

6. Діяч культури та мистецтва року 
 Булах Раїса Валентинівна, викладач по фаху домри та гітари, керівник оркестру 

народних інструментів Знам’янської дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка. Рішення 

про висунення прийнято рішенням педагогічної ради школи від 09.06.2016р. 

 Половко Валентина Анатоліївна, керівник художньої самодіяльності локомотивного 

депо Знам’янка. Рішення про висунення прийнято на засіданні ради ветеранів 

локомотивного депо Знам’янка, протокол №4 від 08.06.2016р. 

 Сорокіна Варвара Миколаївна, учасниця художньої самодіяльності локомотивного депо 

Знам’янка. Рішення про висунення прийнято на засіданні ради ветеранів локомотивного 

депо Знам’янка, протокол №4 від 08.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

7. Громадський діяч року 
 Лук’яненко Лариса Володимирівна, активний член громадської організації «Платформа 

громадської участі «Нове місто», заступник голови волонтерської групи Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка. Рішення про висунення 

прийнято на зборах ГО «Нове місто», протокол №12 від 28.06.2016р. 

 Немічев Сергій Сержович, керівник громадської організації ДМО «Нове покоління» 

Рішення про висунення прийнято на засіданні ГОДМО «Нове покоління», протокол №2 

від 29.06.2016р. 

 Колебіденко Володимир Олександрович, директор Знам’янської міської організації 

Товариства сприяння обороні України, майор запасу, учасник бойових дій на території 

Афганістану. Рішення про висунення прийнято на зборах колективу Знам’янської 

міської організації ТСОУ від 30.06.2016р. 

 Плющ Богдана Володимирівна, голова громадської організації «Дай лапу». Рішення про 

висунення прийнято на загальних зборах ГО «Дай лапу» від 25.06.2016р. 

 Гаврилюк Яніна Петрівна, голова дитячої молодіжної громадської організації «Оберіг», 

учениця 11-А класу НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей». 

Рішення про висунення прийнято на засіданні активу дитячо-молодіжної громадської 

організації «Оберіг» від 21.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 
 
      



8. Молодь Знам’янщини 
 Плющ Богдана Володимирівна, голова громадської організації «Дай лапу». Рішення про 

висунення прийнято на загальних зборах ГО «Дай лапу» від 25.06.2016р. 

 Шпаченко Анастасія Русланівна, учениця 10-А класу НВК «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей». Рішення про висунення прийнято на 

засіданні активу дитячо-молодіжної громадської організації «Оберіг» від 21.06.2016р. 

 Велика Валерія Олександрівна,  учениця 10-А класу НВК «Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей». Рішення про висунення прийнято на засіданні активу 

дитячо-молодіжної громадської організації «Оберіг» від 21.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
        

9. Оборона. Правопорядок. Захист. Порятунок 
 Бобоша Валерій Іванович, головний інспектор, підполковник служби цивільного 

захисту Знам’янського МРВ Управління ДСНС України в Кіровоградській області. 

Рішення про висунення прийнято начальником Знам’янського МРВ Управління ДСНС 

України в Кіровоградській області Ларіоновим В.С. від 29.06.2016р. 

 Поливода Віктор Васильович, старший прапорщик служби цивільного захисту, старший 

водій ДПРЧ-18 Управління ДСНС України в Кіровоградській області. Рішення про 

висунення прийнято начальником ДПРЧ-18 Управління ДСНС України в 

Кіровоградській області майором служби цивільного захисту Пшеничним Д.В. від 

30.06.2016р. 

 Чорненко Вадим Григорович, старший інспектор Знам’янського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, капітан поліції. 

Рішення про висунення прийнято начальником Знам’янського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковником поліції 

Бензаром А.В. від 29.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
      

10. Підприємець року 
 Лежанська Еліна Василівна, приватний підприємець, магазин «Пан Халявський». 

Рішення про висунення прийнято радою Громадської організації «Знам’янська міська 

Спілка підприємців», протокол №4 від 22.06.2016р. 

 Філоненко Олена Миколаївна, приватний підприємець, магазин «Слов’яночка». 

Рішення про висунення прийнято радою Громадської організації «Знам’янська міська 

Спілка підприємців», протокол №4 від 22.06.2016р. 

 Матвієнко Надія Леонідівна, приватний підприємець, міні-пекарня ПП «Матвієнко». 

Рішення про висунення прийнято радою Громадської організації «Знам’янська міська 

Спілка підприємців», протокол №4 від 22.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

11. Лідер року самоорганізації населення 
 Тертишна Людмила Анатоліївна, голова будинкового комітету №9, до якого входять 

будинки: Глібко, 2, 6, 28, Матросова, 27, 29, Жовтнева, 20, 22, Гагаріна, 8. Рішення про 

висунення прийнято правлінням ОСББ «Каштановий»  від 29.06.2016р. 

 Горбань Людмила Іванівна, голова ОСББ «Зодіак-Знам’янка» (вул. Калинова, 109). 

Рішення про висунення прийнято правлінням ОСББ «Зодіак-Знам’янка» від 29.06.2016р. 

 Каратєєв Сергій Всеволодович, колишній голова квартального комітету №13 (вул. 

Примакова, Комарова, 8 Березня, пров. Назарова, Кіровоградський). Рішення про 



висунення прийнято на зборах первинної партійної організації ВО «Батьківщина» від 

05.06.2016р. 

 Ткаченко Анатолій Маркович, голова будинкового комітету №10 (вул. Матросова, 28, 

вул. М.Грушевського, 31, 33, вул. Героїв Крут, 34). Рішення про висунення прийнято 

протоколом зборів від 30.06.2016р. 

 Холявка Роман Анатолійович, голова ОСББ «Глібко-2». Рішення про висунення 

прийнято правлінням ОСББ від 30.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

12. Соціальний працівник року 
 Коляда Олена Володимирівна ,начальник відділу організації працевлаштування 

населення Знам’янського міськрайонного центру зайнятості. Рішення про висунення 

прийнято на засіданні профспілкового комітету працівників Знам’янського 

міськрайонного центру зайнятості, протокол №6 від 23.06.2016р. 

В наявності необхідні документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

13. Професіонал року у комунальній сфері 
 Гребенюк Олег Володимирович, начальник станційно-лінійної дільниці №5 м.Знам’янка 

районного центру телекомунікацій №513 (м. Олександрія) Кіровоградської філії ПАТ 

«Укртелеком». Рішення  про висунення прийнято на зборах трудового колективу СЛД 

№5, витяг з протоколу №2/3 від 27.06.2016р. 

 Остапенко Максим Леонідович, кабельник-спаювальник  станційно-лінійної дільниці 

№5 м.Знам’янка районного центру телекомунікацій №513 (м. Олександрія) 

Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком». Рішення про висунення прийнято на зборах 

трудового колективу СЛД №5, витяг з протоколу №2/4 від 30.06.2016р. 

 Орлов Артем Сергійович, слюсар 4-го розряду комунального підприємства 

«Знам’янська ЖЕК №1». Рішення про висунення прийнято зборами трудового 

колективу від 29.06.2016р., протокол №3. 

В наявності необхідні  документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

14. Юний талант року 
 Ляшенко Поліна Русланівна, гуртківець Центру дитячої та юнацької творчості, 

вихованка науково-технічного гуртка «Технічний дизайн». Рішення про висунення 

прийнято художньою радою ЦДЮТ, протокол №3 від 13.06.2016р. 

 Бричка Дар’я Юріївна, гуртківець Центру дитячої та юнацької творчості, вихованка 

колективу бального танцю «Перлина». Рішення про висунення прийнято художньою 

радою ЦДЮТ, протокол №3 від 13.06.2016р. 

 Мазій Анастасія Дмитрівна, гуртківець Центру дитячої та юнацької творчості, 

вихованка колективу бального танцю «Перлина». Рішення про висунення прийнято 
художньою радою ЦДЮТ, протокол №3 від 13.06.2016р. 

В наявності необхідні  документи, зачитані присутнім характеристики номінантів. 
 

2.2. Обговорення поданих матеріалів на номінантів конкурсу. 
 
В обговоренні виступили: 
Терновий Микола Макарович, Кузін Олег Миколайович, Коленченко Надія Іванівна, Бойко 

Світлана Василівна, Ладожинська Руслана Анатоліївна, Філіпова Світлана Миколаївна, Сопільняк 

Юрій Михайлович які висловили своє бачення щодо голосування та надали додаткові 

характеристики на номінантів. 



  
Слухали: 3. Про порядок визначення переможців щорічного міського конкурсу «Людина 

року»: 
3. 1.  затвердження складу лічильної комісії.  

 
Інформувала: Загородня В.Г. -  голова конкурсної комісії. 
 
В.Загородня повідомила присутнім про те, що для підрахунку голосів під час голосування 

необхідно обрати лічильну комісію. 
 
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3-х  осіб, а саме: Бабаєва Світлана Миколаївна – 
начальник відділу культури і туризму; Тесленко Анатолій Вікторович – депутат міської ради, 

голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища; Кузін Олег Миколайович – депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань землекористування та будівництва.                    
 

3.2.  ознайомлення з результатами онлайн-голосування жителів міста. 
 
Інформувала: Загородня В.Г. – голова конкурсної комісії. 
 
В.Загородня ознайомила присутніх з результатами онлайн-голосування жителів міста, відповідно 

до якого голоси між номінантами розподілилися наступник чином: 
 
Номінація «Залізничник року»: 

 Філоновський Вячеслав Євгенович – 111 
 Величко Сергій Кузьмич – 62 
 Бородько Олег Михайлович – 81 

 
Номінація «Захисник Вітчизни року»: 

 Смик Сергій Юрійович – 14 
 Хода Сергій Григорович – 27 
 Осіпов Олександр Сергійович – 144 
 Строганов Ігор Сергійович – 39 
 Лушпіган Павло Іванович – 130 

 
Номінація «Працівник освіти року»: 

 Сінокоп Світлана Юріївна – 1322 
 Брикова Світлана Геннадіївна – 1274 
 Іванов Андрій Володимирович – 367 

 
Номінація «Працівник охорони здоров’я року»: 

 Стаднікова Любов Еммануїлівна – 62 
 Фесенко-Навроцька Ольга Олександрівна – 18 
 Єрьоменко Ольга Валентинівна – 20 
 Колосовський Дмитро Петрович – 92 

 
Номінація «Фізична культура і спорт»: 

 Довгаленко Володимир Іванович – 127 
 Кошовий Сергій Миколайович – 51 
 Гавришевський Євгеній Олександрович – 127 

 
Номінація «Діяч культури та мистецтва року»: 

 Булах Раїса Валентинівна – 1125 
 Половко Валентина Анатоліївна – 678 
 Сорокіна Варвара Миколаївна – 37 
 

 



Номінація «Громадський діяч року»: 
 Лук’яненко Лариса Володимирівна – 99 
 Немічев Сергій Сержович – 300 
 Колебіденко Володимир Олександрович – 88 
 Плющ Богдана Володимирівна –142  
 Гаврилюк Яніна Петрівна – 39 

 
Номінація «Молодь Знам’янщини»: 

 Плющ Богдана Володимирівна – 209 
 Шпаченко Анастасія Русланівна – 143 
 Велика Валерія Олександрівна – 306 

 
Номінація «Оборона. Правопорядок. Захист. Порятунок»: 

 Бобоша Валерій Іванович – 84 
 Поливода Віктор Васильович – 26 
 Чорненко Вадим Григорович – 185 

 
Номінація «Підприємець року»: 

 Лежанська Еліна Василівна – 56 
 Філоненко Олена Миколаївна – 276 
 Матвієнко Надія Леонідівна – 172 

 
Номінація «Лідер року самоорганізації населення»: 

 Тертишна Людмила Анатоліївна – 88 
 Горбань Людмила Іванівна – 1021 
 Каратєєв Сергій Всеволодович – 67 
 Ткаченко Анатолій Маркович – 43 
 Холявка Роман Анатолійович – 1020 

 
Номінація «Соціальний працівник року»: 

 Коляда Олена Володимирівна – 68 
 
Номінація «Професіонал року у комунальній сфері»: 

 Гребенюк Олег Володимирович – 426 
 Остапенко Максим Леонідович – 26 
 Орлов Артем Сергійович – 282 

 
Номінація «Юний талант року»: 

 Ляшенко Поліна Русланівна – 472 
 Бричка Дар’я Юріївна – 130 
 Мазій Анастасія Дмитрівна – 561 

 
 
Вирішили: Інформацію взяти до відома та не  враховувати при відкритому голосуванні за 

кожного номінанта.                   
  

3.3.  проведення відкритого голосування членів конкурсної комісії. 
 
Інформувала: Загородня В.Г. – голова конкурсної комісії. 
 
Відповідно до п. 2.9. Положення про проведення щорічного міського конкурсу «Людина року»  
рішення про присвоєння звання «Людина року» приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні комісії на основі результатів опитування жителів міста. 
 
Вирішили:      Також була внесена пропозиція не брати за основу результати онлайн  голосування   

(мешканців міста) під час голосування за кожного номінанта, а саме: у зв’язку з обставинами, які 



з’ясувалися під час голосування ( один із кандидатів надав друкований матеріал про можливу 

фальсифікацію голосів номінантами ). 
 
Слухали 4: Про підведення підсумків по визначенню переможців щорічного міського конкурсу 

«Людина року». 
 
Інформував: голова лічильної комісії – Бабаєва Світлана Миколаївна 
 
Вирішили: протокол №2 засідання лічильної комісії по підрахунку голосів затвердити: 
За – 15 
Проти – немає 
Утримався – немає 
 
Протокол лічильної комісії додається. 
 
Таким чином, на підставі відкритого голосування членів конкурсної комісії та враховуючи 

онлайн-голосування жителів міста переможцями щорічного конкурсу «Людина року» визначені: 
 

1. Залізничник року – Філоновський Вячеслав Євгенович 

2. Захисник Вітчизни року – Осіпов Олександр Сергійович 

3. Працівник освіти року – Брикова Світлана Геннадіївна  

4. Працівник охорони здоров’я року – Стаднікова Любов Еммануїлівна 

5. Фізична культура і спорт – Кошовий Сергій Миколайович 

6. Діяч культури та мистецтва року – Половко Валентина Анатоліївна 

7. Громадський діяч року – Немічев Сергій Сержович 

8. Молодь Знам’янщини – Велика Валерія Олександрівна 

9. Оборона. Правопорядок. Захист Порятунок – Бобоша Валерій Іванович 

10. Підприємець року – Матвієнко Надія Леонідівна 

11. Лідер року самоорганізації населення – Холявка Роман Анатолійович 

12. Соціальний працівник року – відсутня достатня кількість поданих документів 

13. Професіонал року у комунальній сфері – Орлов Артем Сергійович 

14. Юний талант року – Ляшенко Поліна Русланівна 

 
5. Різне. 

 
 
 
Голова конкурсної комісії     В.Загородня 
 
 
Секретар 
конкурсної комісії                  О.Зайченко 

 
 
 



 
            ЗАТВЕРДЖЕНО : 
рішенням виконавчого комітету 
Знам'янської міської ради  
від  05 серпня  2016 р. № 227 
 
 

 
Результати проведення щорічного  міського конкурсу 

 «Людина року» 
 

 
 

1. Залізничник року – Філоновський Вячеслав Євгенович   

2. Захисник Вітчизни року – Осіпов Олександр Сергійович   

3. Працівник освіти року – Брикова Світлана Геннадіївна   

4. Працівник охорони здоров’я року – Стаднікова Любов Еммануїлівна   

5. Фізична культура і спорт – Кошовий Сергій Миколайович   

6. Діяч культури та мистецтва року – Половко Валентина Анатоліївна   

7. Громадський діяч року – Немічев Сергій Сержович   

8. Молодь Знам’янщини – Велика Валерія Олександрівна   

9. Оборона. Правопорядок. Захист Порятунок – Бобоша Валерій Іванович   

10. Підприємець року – Матвієнко Надія Леонідівна   

11. Лідер року самоорганізації населення – Холявка Роман Анатолійович   

12. Соціальний працівник року – відсутня достатня кількість поданих документів 

13. Професіонал року у комунальній сфері – Орлов Артем Сергійович   

14. Юний талант року – Ляшенко Поліна Русланівна   

 
 

Керуюча справами      І.Ратушна 
 


