ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
25.02.2021

Ужгород

№ 139

Про відзнаки
Закарпатської обласної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою відзначення кращих трудових колективів і працівників
різних галузей господарства, соціально-культурної та інших сфер діяльності,
обласна рада в и р і ш и л а:
1. Встановити відзнаки обласної ради: Почесна грамота Закарпатської
обласної ради, Грамота Закарпатської обласної ради, Подяка Закарпатської
обласної ради, цінний подарунок Закарпатської обласної ради.
2. Затвердити Положення про Почесну грамоту Закарпатської
обласної ради, Грамоту Закарпатської обласної ради (додаток 1).
3. Затвердити Положення про Подяку Закарпатської обласної ради
(додаток 2).
4. Затвердити Положення про цінний подарунок Закарпатської
обласної ради (додаток 2).
5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради: від
14 вересня 2006 року № 115 «Про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку
Закарпатської обласної ради», від 05 квітня 2016 року № 247 «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 14 вересня 2006 року № 115 «Про
Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Закарпатської обласної ради».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної ради.
В. п. голови ради

Андрій ШЕКЕТА

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
25.02.2021 № 139
ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Закарпатської обласної ради,
Грамоту Закарпатської обласної ради
1. Почесна грамота Закарпатської обласної ради (далі – Почесна
грамота) та Грамота Закарпатської обласної ради (далі – Грамота) є
відзнаками і заохоченням осіб за вагомий внесок у будь-яку сферу
життєдіяльності області, активну громадсько-політичну діяльність, заслуги у
сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної,
правової держави, благодійну роботу, виховання та навчання молоді.
Почесна грамота обласної ради є вищою нагородою відносно Грамоти
обласної ради.
2. Почесною грамотою, Грамотою можуть бути відзначені депутати
рад усіх рівнів, працівники органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади, працівники різних галузей народного господарства, науки, освіти,
охорони здоров’я, культури, мистецтва, літератури, інших сфер діяльності,
окремі громадяни інших областей або іноземці, які особистою участю
зробили значний внесок у розвиток області, окремих її районів, сіл, селищ і
міст.
3. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою,
Грамотою здійснюється гласно, з ініціативи місцевих органів
самоврядування та виконавчої влади, підприємств (об’єднань) та інших
господарських структур, громадських організацій, трудових колективів,
керівників правоохоронних органів, військових частин.
4. Подання про відзначення Почесною грамотою, Грамотою вносять
до обласної ради керівниками місцевих органів самоврядування та
виконавчої влади, підприємств (об’єднань) та інших господарських структур,
громадських організацій, трудових колективів, керівників правоохоронних
органів, військових частин. При цьому відокремлені підрозділи та інші
структури районного, міського, сільського рівня підпорядкування вносять
свої пропозиції тільки до відповідних
районних, міських рад, які
розглядають їх і, у разі підтримки, звертаються з відповідним поданням до
обласної ради.
5.
Подання про відзначення Почесною грамотою, Грамотою
подаються до обласної ради не пізніше як за 7 днів до дня вручення
нагороди. В поданні зазначається, за які досягнення особа представляється до
нагородження.
До подання про відзначення Почесною грамотою, Грамотою
додаються відомості, які засвідчують конкретні досягнення, за які особа

представляється до нагородження, та біографічна довідка, підписана
керівником відповідного органу чи організації.
6. Рішення про відзначення Почесною грамотою та Грамотою
приймається головою ради і оформляється розпорядженням.
7. Почесною грамотою нагороджується особа, яка раніше була
відзначена Грамотою. У виняткових випадках (раніше нагороджені обласною
радою, у зв’язку з ювілеєм тощо) допускається нагородження відразу
Почесною грамотою.
8. Особам, нагородженим Почесною грамотою, Грамотою з нагоди
ювілейних дат, може вручатися цінний подарунок (вартістю до 800 гривень),
про що зазначається у розпорядженні про нагородження.
При нагородженні Почесною грамотою, Грамотою обласної ради з
нагоди ювілею вручається букет квітів (вартістю до 350 гривень).
9. Особи, відзначені Грамотою, можуть бути представлені до
нагородження цією ж нагородою не раніше як через два роки. Особи, які
відзначені Почесною грамотою, представляються до нагородження
Почесною грамотою не раніше як через три роки. В окремих випадках, за
рішенням голови обласної ради ці терміни можуть бути змінені.
10. Оформлення розпоряджень про нагородження Почесними
грамотами, Грамотами здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.
11. Вручає Почесні грамоти, Грамоти голова обласної ради або, за
його дорученням, перший заступник голови ради, заступник голови ради,
депутати обласної ради, заступник керівника виконавчого апарату –
керуючий справами виконавчого апарату, керуючий справами обласної ради.
12. Облік даних про нагородження Почесною грамотою, Грамотою
здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.
Заступник голови обласної ради

Денис МАН

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
25.02.2021 № 139
ПОЛОЖЕННЯ
про Подяку Закарпатської обласної ради
1. Подякою Закарпатської обласної ради (далі – Подяка) заохочуються
працівники органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за
сумлінну роботу, представники об’єднань громадян і професійних спілок за
активну участь у громадсько-культурному житті краю.
Подякою можуть бути відзначені також громадяни інших держав за
вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності області.
2. Подання про відзначення Подякою вносять до обласної ради
голови місцевих рад, районних державних адміністрацій, міські, сільські
голови, депутати обласної ради. При цьому відокремлені підрозділи та інші
структури районного, міського, сільського рівня підпорядкування вносять
свої пропозиції тільки до відповідних районних, міських рад, які розглядають
їх та, у разі підтримки, звертаються з відповідним поданням до обласної
ради.
3. До подання про відзначення Подякою додаються відомості про
конкретні виробничі, наукові та інші досягнення особи, яка представляється
до відзначення та біографічна довідка, підписана ініціатором подання.
4
Рішення про відзначення Подякою приймає голова обласної
ради.
5. Особам, які відзначені Подякою з нагоди ювілейних дат, може
вручатися цінний подарунок (вартістю до 800 гривень), про що зазначається
у розпорядженні про оголошення Подяки.
При оголошенні Подяки з нагоди ювілею вручається букет квітів
(вартістю до 350 гривень).
6. Оформлення розпоряджень про оголошення Подяки здійснюється
виконавчим апаратом обласної ради.
7. Вручення Подяки здійснюється головою ради або, за його
дорученням, першим заступником голови ради, заступником голови ради,
депутатами ради, заступником керівника виконавчого апарату – керуючим
справами виконавчого апарату, керуючим справами обласної ради, головою
територіальної громади в урочистій обстановці у трудовому колективі, де
працює відзначений, або у приміщенні обласної ради.
8. Облік даних про оголошення Подяки здійснюється виконавчим
апаратом обласної ради.
Заступник голови обласної ради

Денис МАН

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
25.02.2021 № 139
ПОЛОЖЕННЯ
про цінний подарунок Закарпатської обласної ради
1. Загальні положення
1.1. Цінний подарунок обласної ради є відзнакою Закарпатської
обласної ради за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності області,
активну громадсько-політичну діяльність, заслуги у сприянні становленню та
зміцненню України, як демократичної, соціальної, правової держави,
благодійну роботу, виховання та навчання молоді.
1.2. Цінним подарунком обласної ради нагороджуються депутати,
працівники галузей господарського комплексу, соціально-культурної сфери,
установ, організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадських організацій, особи, нагороджені державними нагородами
України, окремі громадяни або іноземці, які зробили значний особистий
внесок у сферах діяльності, зазначених у пункті 1.1 цього Положення.
1.3. Висунення особи для нагородження цінним подарунком обласної
ради здійснюється гласно, за її основним місцем роботи, а осіб, які не
працюють, – органом місцевого самоврядування за місцем проживання.
1.4.
Нагородження
цінним
подарунком
приурочується
до
загальнодержавних свят, святкування визначних подій Закарпатської області,
професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат окремих осіб, підприємств,
установ, організацій тощо.
1.5. Облік і реєстрація розпоряджень про нагородження цінним
подарунком обласної ради здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.
2. Порядок представлення до нагородження
цінним подарунком обласної ради
2.1. Клопотання про нагородження подаються на ім’я голови обласної
ради стосовно:
- депутатів обласної ради – депутатськими фракціями і групами
обласної ради;
- працівників виконавчого апарату обласної ради – заступником
керівника апарату – керуючим справами виконавчого апарату обласної ради
за погодженням з керівниками відповідних відділів виконавчого апарату
обласної ради;
- депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських, голів –
відповідними місцевими радами;
працівників органів місцевого самоврядування області –
відповідними місцевими радами, їх виконавчими органами;

- працівників органів виконавчої влади області (району), осіб,
нагороджених державними нагородами України – керівниками цих органів;
- військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, працівників
Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів прокуратури,
митної служби – відповідними територіальними органами міністерств та
відомств України;
- працівників обласних (районних) організацій, установ, об’єднань,
асоціацій, товариств та підприємств – відповідними органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади області (району);
- членів громадських організацій – відповідними громадськими
організаціями за погодженнями органами місцевого самоврядування та
виконавчої влади області (району).
- працівників територіальних органів виконавчої влади – керівниками
цих органів;
- керівників територіальних органів – за поданням вищих органів.
2.2. Особи, що представляються до нагородження цінним подарунком
обласної ради, повинні мати трудовий стаж у колективі не менше трьох
років.
2.3. До подання про нагородження цінним подарунком подаються такі
документи:
- характеристика із зазначенням конкретних виробничих, наукових та
інших досягнень, вказаних в пунктах 1.1 та 1.3 цього Положення щодо особи;
- відомості про виробничі досягнення, що стали підставою для
порушення клопотання, за підписом керівника відповідного органу;
- копія першої сторінки паспорта особи.
2.4. Клопотання про нагородження цінним подарунком обласної ради
подаються не пізніше як за два тижні до ювілею, професійного свята чи
знаменної події.
2.5. У разі недотримання вимог пунктів 2.1 та 2.2 цього Положення,
документи повертаються посадовій особі чи органу, яка їх надіслала.
2.6. Рішення про відзначення цінним подарунком приймається головою
обласної ради і оформлюється розпорядженням.
2.7. Особу може бути повторно представлено до нагородження цінним
подарунком обласної ради лише через п’ять років після попереднього
нагородження.
2.8. Особам, нагородженим цінним подарунком (вартістю до 800
гривень), вручається букет квітів (вартістю до 350 гривень).
3. Порядок нагородження та вручення цінного
подарунка обласної ради
3.1. Вручення цінного подарунка обласної ради проводиться в
урочистій обстановці головою обласної ради, його першим заступником,
заступником голови обласної ради, заступником керівника виконавчого
апарату – керуючим справами виконавчого апарату, керуючим справами

обласної ради, головою територіальної громади, міським головою або за
дорученням голови обласної ради – керівниками установ та організацій.
3.2. Вручення цінного подарунка приурочується до загальнодержавних
свят, галузевих професійних свят, ювілейних дат працівників, підприємств,
установ, організацій тощо.
Заступник голови обласної ради

Денис МАН

