
Визначення переможців у номінації «Народний 
доброчинець» відбувається згідно з таким механізмом: 
 
1. На Оргкомітет Конкурсу надходить інформація про запропоновані 
кандидатури до номінації «Народний доброчинець» (інформація про 
номінанта, посилання на джерело інформації про номінанта: 
офіційний сайт організації, посилання на інтернет-публікації про 
номінанта, біографія номінанта та фото та інша додаткова 
інформація надсилається на електронну пошту: 
konkurs.blago@gmail.com).  
 
2. Обов’язковим для участі у цій номінації є зазначення регіону 
діяльності учасника, публічна впізнаваність, обсяг наданої 
благодійної/волонтерської допомоги, посилання на фейсбук сторінку 
учасника тощо.  
 
3. Оргкомітет залишає за собою право узгоджувати перелік учасників 
у цій номінації перед офіційним оприлюдненням списку учасників 
для голосування. Важливим пунктом із відбору учасників до цієї 
номінації є у першу чергу наявність бездоганної ділової та публічної 
репутації та високих професійних якостей у сфері 
благодійності/волонтерства, сукупність підтвердженої інформації про 
особу-номінанта. Без наявності усіх відповідних складових (див. 

пункт № 1) Оргкомітет залишає за собою право не  допускати 
номінанта до голосування без додаткового узгодження інформації з 
номінантом чи заявником.  
 
4. Розміщення інформації про номінантів «Народного доброчинця» 
на відповідній сторінці у мережі Facebook відбувається з моменту 
повної реєстрації заявок, що надійшли на конкурс та остаточного 
узгодження списку номінантів на засіданні Оргкомітету Конкурсу.  
 
5. Оргкомітет конкурсу опрацьовує інформацію про усіх поданих 
кандидатів та розміщує у соціальній мережі Facebook (на сторінці 
«Народний доброчинець») усю інформацію про кандидатів на 
перемогу у цій номінації; формує єдиний перелік претендентів (в 
алфавітному порядку) та розміщує цей перелік на сайті Асоціації 
благодійників України www.vboabu.org.ua та на сайті Благодійна 
Україна http://www.blagoukraine.org для початку голосування. 
Оргкомітет конкурсу одночасно розміщує на сайтах технологічні 
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вимоги до режиму голосування та посилання на це голосування.  
 
6. Організатори створюють у соціальній мережі Facebook дописи на 
сторінці «Народний доброчинець», вільний доступ до коментарів чи 
перепостів на якій може мати кожен зареєстрований користувач 
мережі (https://www.facebook.com/NarodnyBlagodijnyk/). 
 
7. Електронне голосування відбувається шляхом голосування через 
Google форму за певним лінком. Після оприлюднення лінку для 
голосування інформацію про старт голосування та форму для 
голосування, хронологічні межі голосування розсилаються мейлом 
усім кандидатам у цій номінації. 
 
8. Голос за номінантів у цій категорії приймається від однієї особи 
один раз, протягом усього періоду голосування. Переможцем стає 
номінант, що набрав найбільшу кількість голосів учасників 
голосування. 
 
9. Нагородження переможця в номінації «Народний доброчинець» 
відбувається під час церемонії нагородження переможців 
Національного конкурсу «Благодійна Україна». 
 
10. З часу офіційного старту голосування до моменту закінчення 
збору заявок на номінацію «Народний доброчинець» проводиться 
окрема інформаційна кампанія щодо популяризації цієї номінації в 
соціальних мережах та медіа. 
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