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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю» 

 1. Обласний конкурс «Господиня свого краю» (далі - конкурс) є одним із 

заходів щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню 

ґендерної рівності в суспільстві. 

Основною метою конкурсу є підвищення ролі жінок у суспільстві, 

підтримка жінок, які плідно працюють у різних сферах господарського, 

суспільно-політичного, духовного і громадського життя Запорізької області. 

 

2. Конкурс проводиться у номінаціях: 

Жінка – представник місцевих органів виконавчої влади; 

Жінка – працівник органів місцевого самоврядування; 

Жінка – громадський діяч; 

Жінка – керівник підприємства; 

Жінка – працівник агропромислового комплексу; 

Жінка – працівник малого та середнього бізнесу; 

Жінка – працівник освіти і науки; 

Жінка – працівник охорони здоров’я; 
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Жінка – працівник культури та мистецтва; 

Жінка – спортсменка; 

Жінка – працівник засобів масової інформації; 

Жінка – працівник правоохоронних, судових органів, нотаріату та 

адвокатури;  

Жінка – військовослужбовець, працівник Збройних Сил України; 

Жінка – працівник сфери соціального захисту населення; 

Жінка – волонтер; 

Жінка – берегиня свого роду. 

 

 3. 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. 

 

 4. Для участі в конкурсі залучаються жінки за поданням структурних 

підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, районних державних 

адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, об’єднаних 

територіальних громад, громадських об’єднань. 

 

5. Подання на учасниць конкурсу подаються до 20 лютого щороку за 

поштовою адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 48, 

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної 

адміністрації.  

Подання має включати: 

стислу біографію учасниці конкурсу; 

відомості про внесок в зміцнення обороноздатності держави, соціально-

економічний та культурний розвиток Запорізької області; 

досягнення; 

перелік нагород, відзнак, особливих заслуг; 
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фото учасниці. 

Відомості про учасниць конкурсу подаються із урахуванням вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

6. Переможці визначаються за результатами розгляду всіх матеріалів 

конкурсною комісією, яка створюється відповідно до розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

 

7. Засідання конкурсної комісії з розгляду поданих матеріалів 

проводиться не пізніше 03 березня поточного року та оформляється 

протоколом.  

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та цінними 

подарунками в урочистій обстановці з нагоди Міжнародного жіночого дня. 

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в засобах масової 

інформації області. 

 

 

 
 
Заступник голови – керівник апарату 
Запорізької обласної державної  
адміністрації        З.М.Бойко 


