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УКРАЇНА  

ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №211

24 вересня 2021 р. 12 д скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року №  63 

«Про відзнаки обласного рівня»

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою відзначення та заохочення працівників 
органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад області, 
працівників підприємств, установ, організацій, які своєю працею зробили 
вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток 
регіону, проявили високий професіоналізм та беруть активну участь у 
громадському житті, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, 
обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року №  63 «Про відзнаки обласного рівня» (із 
змінами), а саме:

1.1 Підпункти 1.1, 1.2 пункту 1; підпункт 2.1 (з додатком 1) пункту 2 
цього рішення виключити. У зв’язку з цим підпункти 1.3 та 1.4 пункту 1 
вважати відповідно підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1; підпункти 2.2 -  2.4 (з 
додатками 2, З, 4) пункту 2 вважати відповідно підпунктами 2.1 -  2.3 (з 
додатками 1, 2, 3).

1.2 Доповнити пункт 1 такими підпунктами:
«1.3 Почесна грамота обласної Ради.

1.4 Подяка голови обласної Ради.
1.5 Цінний подарунок голови обласної Ради».

1.3 Доповнити пункт 2 такими підпунктами:
«2.4 Положення про Почесну грамоту обласної Ради (Додаток 4);
2.5 Положення про Подяку голови обласної Ради (Додаток 5);
2.6 Положення про Цінний подарунок голови обласної Ради (Додаток 6)».



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики обласна Рада (Мілієнко О .А ./

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток 4
до рішення і^ с е с і ї  обласної Ради 8 скликання

від^  09. 2021 року № М і

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про Почесну грамоту обласної Ради

1. Почесна грамота обласної Ради (далі - Почесна грамота) € відзнакою за 
значний внесок у зміцнення економічного, промислового та наукового 
потенціалу, розвиток соціальної І гуманітарної сфер області, територіальних 
громад, захист державних інтересів, миротворчу, благодійну, громадську 
діяльність, високий професіоналізм.

2. Почесною грамотою можуть бути нагороджені:

жителі області, інших регіонів України, громадяни інших держав, 
депутати місцевих рад області, посадові особи органів місцевого 
самоврядування, працівники підприємств, установ, організацій, закладів, 
правоохоронних органів, військовослужбовці, представники фомадських 
о б ’єднань області, які зробили значний особистий внесок у сферах діяльності, 
зазначених у пункті 1 цього Положення з нагоди державних, професійних свят, 
пам'ятних, ювілейних дат тощо;

трудові колективи підприємств, установ, організацій; сільські, селищні, 
міські, районні ради, громадські об'єднання, військові частини, які зробили 
значний колективний внесок у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього 
Положення з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат 
тощо.

3. Про нагородження Почесною грамотою голова обласної Ради видає 
розпорядження, проєкт якого готує управління з питань персоналу 
виконавчого апарату обласної Ради.

Особам, які нагороджені Почесною грамотою, надається грошова 
винагорода у розмірі 1 000 гривень (без урахування податків та зборів).

4. Подання про нагородження Почесною грамотою до обласної Ради 
вносять сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, керівники 
підприємств, установ та організацій, громадських об ’єднань, правоохоронних 
органів, командири військових частин.

5. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься до обласної 
Ради , як правило, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня нагородження.



6. Особи, які нагороджені Почесною грамотою, можуть бути нагороджені 
повторно не раніше ніж через три роки.

7. Облік і реєстрацію нагороджених Почесною грамотою здійснює 
управління з питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради.

8. Вручення Почесної грамоти проводиться, як правило, в обстановці 
урочистості головою обласної Ради, його заступниками або за їх дорученням 
головами районних рад, сільськими, селищними, міськими головами.

9. У трудовій книжці особи, нагородженої Почесною грамотою, робиться 
відповідний запис із зазначенням дати та номера розпорядження.

у  поданні про нагородження Почесною грамотою зазначаються відомості
про досягнення у сферах діяльності, зазначених у пункті І цього Положення.

Заступник голови обласної Ради ] 1ВАСЮК



Додаток 5
до рішення сесії обласної Ради 8 скликання 

від______ 2021 року № ____

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про Подяку голови обласної Ради

1. Подяка голови обласної Ради (далі - Подяка) € заохоченням за сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків, досягнення вагомих 
результатів у забезпеченні соціально-економічного і культурного розвитку 
області, територіальних громад, захист державних інтересів, миротворчу, 
благодійну, громадську діяльність.

2. Подякою можуть бути відзначені:

жителі області, інших регіонів України, громадяни інших держав, 
депутати місцевих рад області, посадові особи органів місцевого 
самоврядування, працівники підприємств, установ, організацій, закладів, 
правоохоронних органів, військовослужбовці, представники фомадських 
об’єднань області, які зробили значний особистий внесок у сферах діяльності, 
зазначених у пункті 1 цього Положення з нагоди державних, професійних свят, 
пам'ятних, ювілейних дат тощо;

трудові колективи підприємств, установ, організацій; сільські, селищні, 
міські, районні ради, громадські об'єднання, військові частини, які зробили 
значний колективний внесок у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього 
Положення з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат 
тощо.

3. Про відзначення Подякою голова обласної Ради видає розпорядження, 
проєкт якого готує управління з питань персоналу виконавчого апарату 
обласної Ради.

4. Подання про відзначення Подякою до обласної Ради вносять сільські, 
селищні, міські голови, голови районних рад, керівники підприємств, установ 
та організацій, громадських об ’єднань, правоохоронних органів, командири 
військових частин.

5. Подання про відзначення Подякою вноситься до обласної Ради, як 
правило, не пізніше ніж за І 5 календарних днів до дня відзначення.

У поданні про відзначення Подякою зазначаються відомості про 
досягнення у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.



6. Облік і реєстрацію відзначених Подякою здійснює управління з питань 
персоналу виконавчого апарату обласної Ради.

7. Вручення Подяки проводиться, як правило, в урочистій обстановці 
головою обласної Ради, його заступниками або за їх дорученнями головами 
районних рад, сільськими, селищними, міськими головами.

Заступник голови обласної Ради ^  І. ІВАСЮ К



Додаток 6
до рішення сесії обласної Ради 8 скликання 

в ід _______2021 року№  _____

ПОЛОЖ ЕННЯ  
про Цінний подарунок голови обласної Ради

1. Цінний подарунок голови обласної Ради (далі -  Цінний подарунок) є 
відзнакою за значний внесок в економічний, науково-технічний та соціально- 
культурний розвиток області, територіальних ф ом ад, зміцнення засад 
місцевого самоврядування, захист державних інтересів, миротворчу, 
благодійну, громадську діяльність.

2. Цінним подарунком можуть бути нагороджені:

жителі області, інших регіонів України, громадяни інших держав, 
депутати місцевих рад області, посадові особи органів місцевого 
самоврядування, працівники підприємств, установ, організацій, закладів, 
правоохоронних органів, військовослужбовці, представники фомадських 
об ’єднань області, які зробили значний особистий внесок у сферах діяльності, 
зазначених у пункті І цього Положення з нагоди державних, професійних свят, 
пам’ятних, ювілейних дат тощо;

трудові колективи підприємств, установ, організацій; сільські, селищні, 
міські, районні ради, громадські об’єднання, військові частини, які зробили 
значний колективний внесок у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього 
Положення з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат 
тощо.

3. Про нагородження Цінним подарунком голова обласної Ради видає 
розпорядження, проєкт якого готує управління з питань персоналу 
виконавчого апарату обласної Ради.

Вартість Цінного подарунка не може перевищувати двох розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного 
календарного року.

4. Подання про нагородження Цінним подарунком до обласної Ради 
вносять сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, керівники 
підприємств, установ та організацій, громадських об ’єднань, правоохоронних 
органів, командири військових частин.

5. Подання про нагородження Цінним подарунком вноситься до обласної 
Ради , як правило, не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня відзначення.



6. Особи, які нагороджені Цінним подарунком, можуть бути представлені 
повторно до нагородження не раніше ніж через три роки.

7. Облік і реєстрацію нагороджених Цінним подарунком здійснює 
управління з питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради.

8. Вручення Цінного подарунка проводиться, як правило, в обстановці 
урочистості головою обласної Ради, його заступниками або за їх дорученням 
головами районних рад, сільськими, селищними, міськими головами.

у  поданні про нагородження Цінним подарунком зазначаються відомості
про досягнення у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.

Заступник голови обласної Ради ■— ------ І. ЇВАСЮ К


