ПРОЕКТ
ХІХ сесія сьомого
скликання
Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16 жовтня 2009 року № 16
«Про обласну премію імені Федора Іванова Героя України»
Заслухавши інформацію директора департаменту агропромислового
розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Піскун О.В. щодо
необхідності внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009
року № 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України» із
змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 6 серпня 2010 року та від
24 червня 2011 року, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2.6.4.
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про обласну премію імені Федора
Іванова – Героя України, затверджене пунктом 2 рішенням обласної ради від
16 жовтня 2009 № 16, виклавши його у новій редакції (додається).
2. Внести зміни до пункту 4 рішення обласної ради від 16 жовтня 2009
року № 16, виклавши його в такій редакції: «Рекомендувати обласній
державній адміністрації щороку під час формування обласного бюджету
передбачати кошти на відзначення премією кращих механізаторів
Миколаївської області за пропозицією департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації у межах наявного фінансового ресурсу
обласного бюджету Миколаївської області».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та
соціального розвитку села.

Голова обласної ради

В.В. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від __________2018 р. № ___

ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну премію
імені Федора Іванова – Героя України
за номінацією «Кращий механізатор Миколаївщини»
І. Загальні положення
1. Обласна премія імені Федора Іванова – Героя України (далі - премія)
засновується обласною радою.
2. Премія є відзнакою, якою нагороджуються кращі механізатори, які
працюють в агропромисловому комплексі області, за вагомий внесок у
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, високі
досягнення у виконанні сільськогосподарських робіт, впровадження
сучасних технологій у процес сільськогосподарського виробництва тощо.
3. Премія встановлюється у номінації «Кращий механізатор
Миколаївщини» – одна на кожний район (всього дев’ятнадцять премій) і
присуджується щороку за підсумками роботи по завершенню комплексу
сільськогосподарських робіт.
4.
Розмір
премії
щороку
встановлюється
департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації у межах наявного
фінансового ресурсу виділення коштів з обласного бюджету Миколаївської
області.
5. На здобуття премії в номінації «Кращий механізатор Миколаївщини»
висуваються кандидати, які досягли найвищих показників у виконанні
тракторних (механізованих) робіт, при цьому зазначається найменування їх
видів; виробіток умовних еталонних гектарів за підсумками року, але не
менше 1400 ум. ет. га на колісний трактор типу МТЗ-82, 2000 ум. ет. га – на
трактор типу ДТ-75М, 3000 ум. ет. га – на трактор типу ХТЗ-150К та 4000
ум. ет. га – на трактор типу К-701 та на трактори іноземного виробництва;
середньорічний виробіток за 3 роки умовних еталонних гектарів, але не
менше 1332 ум. ет. га на колісний трактор типу МТЗ-82, 1705 ум. ет. га – на
трактор типу ДТ-75М, 2805 ум. ет. га – на трактор типу ХТЗ-150К та 3795
ум. ет. га – на трактор типу К-701 та на трактор іноземного виробництва;
перелік закріпленої техніки та сільськогосподарського інвентарю; марка та
рік випуску трактора.
6. За нові значні досягнення конкурсантам премію може бути
присуджено повторно, але не раніш як через два роки після отримання
попередньої.

7. Премія є персональною.
8. Організація проведення конкурсу, підбиття підсумків та визначення
його переможців здійснюється обласною конкурсною комісією з питань
преміювання
кращих
механізаторів
Миколаївщини,
склад
якої
затверджується рішенням обласної ради.
9. Загальна грошова частина премії для нагородження дев’ятнадцяти
номінантів та витрати на організаційні заходи, пов’язані з проведенням
обласного
конкурсу,
щороку
встановлюється
департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації у межах наявного
фінансового ресурсу виділення коштів з обласного бюджету Миколаївської
області.
Кошти виділяються з обласного бюджету на виконання Програми
соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
«Миколаївщина – 2017», затвердженої рішенням обласної ради від 25 грудня
2014 року № 13 строк дії якої продовжено рішенням обласної ради від
21 грудня 2017 року № 6 на період до 2018 року включно.
10. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених
на фінансування зазначеного заходу, є департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації.
ІІ. Порядок висування кандидатур на здобуття премії
1. З метою визначення кращих механізаторів Миколаївської області як
претендентів на преміювання районні ради, об’єднані територіальні громади
спільно з райдержадміністраціями створюють районні комісії, готують пакет
документів (клопотання на адресу обласної конкурсної комісії з питань
преміювання кращих механізаторів Миколаївщини, характеристику,
інформацію про досягнення у роботі претендента).
2. Кандидатури на здобуття премії для розгляду районними комісіями
висуваються:
органами виконавчої влади;
органами місцевого самоврядування;
об’єднаними територіальними громадами;
трудовими колективами агропромислових підприємств Миколаївської
області відповідного району.
3. Претенденти на отримання премії за номінаціями повинні мати стаж
роботи у галузі сільського господарства не менш як три роки та особистий
внесок у розвиток агропромислового комплексу протягом відповідного року.
4. До обласної конкурсної комісії подаються:

клопотання щодо висування претендента на отримання премії із
зазначенням номінації за підписом голови районної ради та голови
райдержадміністрації;
висновки (рішення) районної конкурсної комісії;
характеристика претендента на преміювання з обґрунтуванням його
особистого трудового внеску, виробничих досягнень, перелік документів,
зазначених у пункті 5 розділу І цього Положення, завірені печаткою органу,
який висуває кандидатуру.
5. Пропозиції на здобуття премії приймаються обласною конкурсною
комісією з 1 до 10 жовтня кожного року.
6. Організаційне забезпечення конкурсної комісії здійснює секретар
конкурсної комісії.
ІІІ. Порядок роботи обласної конкурсної комісії
1. Забезпечення дотримання вимог щодо висування кандидатів та
присудження премії здійснюється обласною конкурсною комісією з питань
преміювання кращих механізаторів Миколаївщини, що є колегіальним
органом та складається з 15 членів комісії.
2. Співголовами конкурсної комісії є голова обласної ради та голова
обласної державної адміністрації.
3. Персональний склад обласної конкурсної комісії затверджується
рішенням обласної ради на строк її повноважень.
4. Засідання обласної конкурсної комісії веде один із співголів комісії
або заступник.
5. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на
ньому більше половини від загального складу комісії.
6. Рішення конкурсної комісії приймається на підставі голосування
простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
7. Члени конкурсної комісії виконують обов’язки на громадських
засадах.
8. Обласна конкурсна комісія щороку:
8.1. До 1 жовтня оголошує конкурс на здобуття премії.
8.2. З 10 до 20 жовтня розглядає надані районними комісіями пакети
документів з відомостями про претендентів на преміювання, аналізує
представлені матеріали та виробничі показники претендентів, в разі
необхідності отримує необхідні підтвердження щодо наданих показників.

8.3. За результатами голосування до 21 жовтня на своєму засіданні
визначає переможців конкурсу та оформляє протокол засідання з
урахуванням 19 переможців конкурсу.
8.4. Визначає час і місце вручення премії кращим механізаторам
Миколаївщини.
9. Щороку на підставі рішення конкурсної комісії голова обласної
державної адміністрації видає розпорядження про присудження премії.
10. Матеріали про переможців конкурсу та присудження премії
оприлюднюються в газеті "Рідне Прибужжя" та інших друкованих засобах
масової інформації.
ІV. Вручення премії
1. Переможцям конкурсу вручається диплом та грошова частина премії.
2. Вручення диплому, грошової частини премії та присвоєння звання
"Кращий механізатор Миколаївщини" відбувається на урочистій церемонії.
3. Дипломи та грошову частину премії вручають співголови
конкурсного комітету чи заступники співголів конкурсного комітету.
____________________________________

