
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

18.02.2014 № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про обласний Конкурс  

„Успішна жінка Полтавщини” 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідно до статтей 6, 13  Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 12 Закону України „Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків”, на виконання Указу Президента України від 26 

липня 2005 року  № 1135/2005 „Про вдосконалення роботи центральних та 

місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” та з метою підвищення суспільно-політичної 
активності жінок та їхнього соціального статусу, сприянню реалізації жінками 

демократичного права впливати на політичне, економічне і культурне життя 

області: 
 

1. Щороку проводити у березні – квітні обласний Конкурс „Успішна жінка 
Полтавщини”. 

 

2. Затвердити Положення  про обласний Конкурс „Успішна жінка 

Полтавщини” (додається).  
 

3. Відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації 
(Шкоденко Н.А.) здійснювати координацію зусиль місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських 

Зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції у Полтавській області 

 

«21» лютого 2014 р.  за № 20/2049 

 

 

Керівник органу 

державної реєстрації _______________ 
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організацій у вирішенні питань організації та проведення обласного Конкурсу 

„Успішна жінка Полтавщини”. 
 

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Полтавській 

області, райдержадміністраціям  та рекомендувати виконкомам міських рад міст 
обласного значення сприяти проведенню обласного Конкурсу „Успішна жінка 
Полтавщини”.  

 

5. Відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації 
(Шкоденко Н.А.) в установленому порядку забезпечити подання розпорядження 

на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Полтавській області та 
спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Полтавської обласної державної адміністрації (Перепелиця М.П.) оприлюднити 

розпорядження у Загальнодержавній громадсько-політичній газеті „Зоря 
Полтавщини”. 
 

6. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування. 
 

7. Контроль   за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 

голови - керівника апарату обласної державної адміністрації  
Пархоменко В. О. та заступників голови обласної державної адміністрації 
відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

обласної державної 
адміністрації 

О. УДОВІЧЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження  голови 

Полтавської  
облдержадміністрації 
18 лютого 2014 року № 51 

 

 

 
Зареєстровано в Головному 

управлінні юстиції в 

Полтавській області 

21 лютого.2014 року 

за № 20/2049 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний Конкурс „Успішна жінка Полтавщини” 

 

 

I. Загальні положення 
 

1. Обласний Конкурс „Успішна жінка Полтавщини” (далі - Конкурс) є 
обласним заходом в рамках  впровадження державної політики у сфері 
забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
 

2. Конкурс проводиться з метою підвищення суспільно-політичної 
активності жінок та їхнього соціального статусу, сприяння реалізації жінками 

демократичного права впливати на політичне, економічне, соціальне і культурне 
життя області. 
 

3. Завданнями Конкурсу є: 
 

сприяння впровадженню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

суспільстві; 
 

підвищення ролі жінок у суспільстві та поліпшення їх становища; 
 

підтримка жінок, які плідно працюють у різних сферах господарського, 

суспільно-політичного, духовного і громадського життя області. 
 

4.  У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних 

даних”. 
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II. Організація та проведення Конкурсу 
 

1. Загальне керівництво, підготовку та проведення Конкурсу здійснює 
відділ у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації 
(далі - Відділ) за підтримки структурних підрозділів облдержадміністрації та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Полтавській 

області за участю районних державних адміністрацій (далі – 

Райдержадміністрація), виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення 

(далі – Міськвиконком). 
 

2. Учасниками Конкурсу можуть бути  жінки віком від 18 років, які своєю 

діяльністю здійснюють значний внесок у розвиток державотворення, економіки, 

освіти, культури, спорту, є лідерами в різних галузях, впливають на громадське 

життя області (далі - Претендентки). 
 

3. Конкурс проводиться у таких номінаціях: 
 

„Успішна жінка Полтавщини - представник органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування”;  

 

„Успішна жінка Полтавщини - громадський діяч”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - керівник підприємства”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник агропромислового комплексу”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник малого та середнього бізнесу”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник освіти і науки”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник фінансових та банківських 

установ”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник охорони здоров'я”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини - діяч культури та мистецтва”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини у галузі фізичної культури та спорту”;  
 

„Успішна жінка Полтавщини у галузі архітектури та будівництва”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник засобів масової інформації”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник правоохоронних, судових органів, 

юстиції та адвокатури”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини - військовослужбовець та працівник Збройних 

сил України”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник сфери соціального захисту 

населення”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини - працівник комунальної сфери”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини – працівник сфери обслуговування населення”; 
 

„Успішна жінка Полтавщини - берегиня роду”. 
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4.   Конкурс проводиться протягом  березня - квітня щороку у ІV етапи:  
 

I етап -  з 10 по 20 березня, подача до органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності 
Претендентками  заяв на участь в Конкурсі. Формування органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

різних форм власності заявок з пакетом документів на участь Претенденток у 

Конкурсі;  
 

ІI етап - з 21 по 31 березня, прийом структурними підрозділами 

облдержадміністрації та територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади у Полтавській області, Райдержадміністраціями, 

Міськвиконкомами від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій різних форм власності заявок з пакетами 

документів, що засвідчують досягнення Претенденток. Засідання конкурсних 

комісій з розгляду  заявок, визначення ними  Претенденток щодо участі в IІІ етапі 
Конкурсу по 1 кандидатурі в кожній номінації; 

 

IІІ етап – з 01 по 10 квітня, подача до Відділу структурними підрозділами 

облдержадміністрації та територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади у Полтавській області, Райдержадміністраціями та 

Міськвиконкомами заявок з пакетами документів, що засвідчують досягнення 

Претенденток у відповідних номінаціях.  
 

ІV етап – з 11 по 20 квітня, засідання обласної конкурсної  комісії: аналіз та 

оцінка поданих на Конкурс заявок та документів, підведення підсумків, 

визначення переможців конкурсу по кожній номінації.  
З 21 по 30 квітня підготовка та проведення урочистої церемонії відзначення 

переможців Конкурсу. 
 

5. Пакет документів на участь Претенденток у Конкурсі має включати: 

заявка від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій різних форм власності на участь Претендентки 

у Конкурсі (додаток 1); 
 

копія заяви Претендентки на участь у Конкурсі (додаток 2); 
 

письмова рекомендація - характеристика від підприємства, організації або 

установи, що пропонує кандидатуру Претендентки, яка повинна містити перелік її 
досягнень за попередній рік;  

 

копії документів, що підтверджують особу Претендентки (стр.1, 2, 3, 4, 5 

паспорту громадянина України) та її досягнення (дипломи, відзнаки, а також 

інформація про фестивалі, форуми, конференції, конкурси тощо, які 
організовувала або приймала участь Претендентка,  статті і матеріали друкованих 

видань та ЗМІ, фото -, відеоматеріали); 
 

2 фотокартки (9х13 та 3х4).  
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Документи, що подаються на розгляд конкурсних комісій, залишаються в 

Обласних органах виконавчої влади, Райдержадміністраціях, Міськвиконкомах та 

у Відділі (за згодою). 
 

6. Заявки від структурних підрозділів облдержадміністрації та 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Полтавській 

області, Райдержадміністрацій, Міськвиконкомів разом з пакетами документів 

Претенденток, що засвідчують їх досягнення по номінаціям,  надсилаються 

щорічно до 10 квітня на поштову адресу: Відділ у справах сім’ї та молоді 
Полтавської обласної державної адміністрації, вул. Коцюбинського, 6, 

м. Полтава, 36039.  
 

ІІІ. Визначення переможців Конкурсу 
 

1.  Для організації та проведення ІІ етапу Конкурсу створюється конкурсна 
комісія з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

провідних спеціалістів у різних галузях діяльності, представників громадськості в 

кількості не менше 11 осіб та затверджується розпорядчим документом 

структурного підрозділу облдержадміністрації та територіального органу 

центральних органів виконавчої влади у Полтавській області, 
Райдержадміністрації, Міськвиконкому.  

 

2. Для організації та проведення ІІІ етапу Конкурсу створюється конкурсна 
комісія з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

провідних спеціалістів у різних галузях діяльності, представників громадськості в 

кількості не менше 23 осіб та затверджується в установленому порядку.  
 

 

3. Переможці ІІ та ІІІ етапів Конкурсу визначаються конкурсними комісіями 

окремо в кожній номінації після розгляду всіх матеріалів. Претендентки 

оцінюються по 10-бальній системі по кожному критерію: 
 

відповідність Претендентки заявленій номінації; 
 

досягнення в трудовій діяльності; 
 

інноваційні рішення в професійній діяльності; 
 

особисті досягнення; 
 

суспільно-громадська діяльність.  
 

4. Максимальна сумарна кількість балів - 50 балів. 

5. Засідання конкурсних комісій проводиться щороку і є правомочним, якщо 

на ньому присутні не менше 2/3 їх складу. 
 

6. Члени конкурсних комісій  беруть участь у її роботі на громадських 

засадах.  
 

7. Рішення конкурсних комісій ухвалюються шляхом голосування простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії та 

оформлюються протоколом. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

конкурсної комісії є вирішальним. 
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8. На підставі протоколів конкурсних комісій відбувається урочисте 
відзначення переможців ІІ та ІІІ етапів Конкурсу.  

 

 ІV. Фінансове забезпечення Конкурсу 
 

1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів не заборонених 

чинним законодавством України. 
 

2. Інформація про результати проведення ІІ - ІV етапів Конкурсу 

висвітлюється через засоби масової інформації 
 

 

 

 

 

 

Заступник голови - керівник  

апарату облдержадміністрації        В.О. Пархоменко   
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Місце для 

фотокартки 

Додаток 1 

до Положення про  

обласний Конкурс  

„Успішна жінка  

Полтавщини”  

(пункт 5 розділу ІІ) 
 

Дата реєстрації заявки  

Реєстраційний номер  

Підпис секретаря оргкомітету  

 
ЗАЯВКА 

від _______________________________________________________________ 
(назва підприємства, установи, організації) 

на участь в обласному Конкурсі „Успішна жінка Полтавщини” 
 
 
 

___________________________________________________ 

                                          (Прізвище) 

___________________________________________________ 

                                                      (Ім’я та по батькові) 

 

 

 

 

Подається на 

участь у обласному Конкурсі „Успішна жінка Полтавщини” в 
номінації „ Успішна жінка Полтавщини -   ____________________ 

__________________________________________________________ 
 

 

 Працює 

(посада, орган, установа, організація, підприємство, в якому працює, з якого часу) 

Громадянство  

Число, місяць і рік 

народження 

  

 
Місце народження 

(держава, область, місто, район, село) 

 
 

Місце проживання, 

контактні дані 
(поштова адреса за місцем проживання, контактні телефони, електронна адреса) 

Освіта 
 

 

 

 Спеціальність за 

освітою (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, 

спеціальність та кваліфікація) 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

  

 
 Володіння мовами 

(якими, якою мірою) 

Трудова діяльність 
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Загальний стаж 

роботи 

 

Стаж державної 
служби 

 

(лише на номінацію „Успішна жінка Полтавщини - представник органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”) 
 
 Депутат ради 

(найменування ради) 

Почесні звання, 

нагороди міського, 

районного, 

обласного та 

державного рівня  

 
 

 
 
 

 
 
 

Опис особистих 

досягнень 

претендентки  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Перелік документів або їх копій, які додано до заявки: 
1. Лист – клопотання; 

2. Копія заяви претендентки на участь у Конкурсі в довільній формі; 

3. Письмова рекомендація - характеристика 
від__________________________________________;  

4. 2 фотокартки (9х13 та 3х4) 

5. Копії документів, що підтверджують особу кандидата та її досягнень: 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

 

Керівник підприємства, установи, організації          __________     (_________________) 

        (підпис)   (П.І.Б.) 

 

М.П. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник голови  

райдержадміністрації /міського голови або  

Керівник структурного підрозділу  

облдержадміністрації, територіального органу 

центрального органу виконавчої влади                 _________     (_________________) 

(підпис)  (П.І.Б.) 

 

М.П. 
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Додаток  2 

до Положення про обласний  

Конкурс „Успішна жінка  

Полтавщини” 

(пункт 5 розділу ІІ) 
 

 

 

Керівникові  
__________________________________

______________________________ 
(назва органу місцевої влади та місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, 

організації) 

______________________________ 
(прізвище, ініціали) 

__________________________________

______________________________, 
(П.І.Б. претендентки на участь у Конкурсі в 

родовому відмінку) 

яка мешкає за адресою:____________ 

________________________________ 

________________________________, 

контактний тел. __________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

 

 

Прошу розглянути мою кандидатуру для участі у обласному Конкурсі 
„Успішна жінка Полтавщини” в номінації_____________________________ 

________________________________________________________________, 
                                                                               (назва номінації) 

та дозволити оформити заявку з відповідним пакетом документів. 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

„Про захист персональних даних”. 

 

 

 

 

«____»______________ 20___ року     ______________ 
(підпис) 


