ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 квітня 2018 року № 672
«Про заснування премій Полтавської обласної ради»

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо військових звань військовослужбовців», з метою сприяння
національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню молоді,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної
ради сьомого скликання від 12 квітня 2018 року № 672 «Про заснування премій
Полтавської обласної ради», виклавши Положення про Премію Полтавської обласної
ради імені Юрія Горліса-Горського в новій редакції (додається на 3 аркушах).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації, виконавчий апарат обласної
ради; контроль за виконанням рішення – на постійну комісію обласної ради з питань
освіти, науки та культури.
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Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені Юрія Горліса-Горського
Юрій Юрійович Городянин-Лісовський (1898 – 1946), літературний
псевдонім Горліс-Горський – український військовий і громадський діяч,
старшина Армії УНР, письменник, наш земляк (народився в селі Демидівка на
Полтавщині). Своє життя Юрій Горліс-Горський присвятив боротьбі за
незалежність України: захищав Українську Народну Республіку від
більшовицької військової агресії, належав до українського підпілля, був
політичним в’язнем. Юрій Горліс-Горський є автором високопатріотичних
прозових творів: «Отаман Хмара», «Червоний чортополох», «Холодний Яр» та
інших.
Засновник Премії Полтавської обласної ради імені Юрія Горліса-Горського
(далі – Премії) – Полтавська обласна рада.
Мета Премії – сприяти національно-патріотичному та військовопатріотичному вихованню молоді Полтавщини.
Премія присуджується щороку до Дня захисника України – 14 жовтня.
Премією нагороджуються військовослужбовці та ветерани Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, учасники бойових дій, митці, педагоги,
представники молоді, громадськості у номінаціях:
−
«Національно-патріотичне виховання» – за вагомий особистий
внесок у національно-патріотичне виховання молоді;
−
«Захисник України» – за сумлінну військову службу, зразкове
виконання військового обов’язку особами рядового, сержантського і
старшинського, офіцерського складу Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби
України;
−
«Урок мужності» – за активну військово-патріотичну роботу з
молоддю учасників бойових дій, підготовку молоді до захисту державного
суверенітету та територіальної цілісності України;
−
«Волонтерська діяльність» – за розвиток волонтерського руху,
сприяння Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі
безпеці України, Державній прикордонній службі України, надання допомоги
учасникам бойових дій, родинам загиблих героїв.
Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не
висуваються.
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Організаційний супровід Премії здійснюють Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (осередок Премії) та виконавчий
апарат обласної ради.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Полтавський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського
забезпечують інформування закладів і установ освіти про висунення кандидатур
на здобуття Премії; приймання, облік та зберігання відповідних документів,
виплату грошової винагороди лауреатам Премії, організацію вручення Премії.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує: оголошення у ЗМІ про
початок прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі,
підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення
Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про
присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.
Пропозиції про присудження Премії вносять: органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування, громадські організації, творчі спілки, адміністрації
(ректорати) загальноосвітніх та вищих навчальних закладів Полтавської області,
командування військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії
України, керівники структур Служби безпеки України, Державної прикордонної
служби щорічно до 15 серпня.
У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові
кандидата на нагородження, його місце роботи (військової служби), посада,
адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок
номінанта у справу національно-патріотичного та військово-патріотичного
виховання або наводиться інформація щодо досягнень при проходженні
військової служби (для військовослужбовців).
До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи,
військової частини та печаткою, додаються ксерокопія паспорта (військового
квитка) та ідентифікаційного коду претендента.
Документи на здобуття Премії подаються за адресою: 36014, м. Полтава,
вул. Соборності, 64-ж, Полтавський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (приймальня ректора).
До 1 вересня осередок Премії передає матеріали на здобуття Премії до
виконавчого апарату обласної ради.
Лауреатів Премії визначає журі, склад якого затверджується
розпорядженням голови обласної ради. Журі, не пізніше 15 вересня, проводить
засідання, на якому розглядає матеріали на нагородження та визначає
переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо,
простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним,
якщо на ньому присутні більше половини складу журі.
У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.
Премія не може бути присуджена посмертно.
Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової
інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження
про присудження Премії.
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Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати
Премії отримують грошові винагороди та дипломи.
Розмір Премії становить 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній номінації.
Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок
асигнувань по галузі «Освіта». Розмір грошової винагороди може змінюватися
обласною радою.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від
12 квітня 2018 року № 672 "Про заснування Премій Полтавської обласної
ради"»
Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт
рішення є нормативно-правовим актом.
Мета: сприяння розвитку національно-патріотичного
патріотичного виховання молоді.

та

військово-

1. Підстава розроблення проєкту рішення
Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань
військовослужбовців».
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення обумовлене виконанням Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань
військовослужбовців», а також необхідністю визначення силових структур,
військовослужбовці яких номінуються на здобуття Премії.
3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення передбачає викладення Положення про Премію
Полтавської обласної ради імені Юрія Горліса-Горського в новій редакції
(додаток 4 до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання від 12 квітня 2018 року № 672).
Визначено, що на здобуття Премії в номінації «Захисник України»,
окрім військовослужбовців Збройних Сил України, можуть номінуватися
військовослужбовці Національної гвардії України, Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України.
Також приведено у відповідність військові звання військовослужбовців,
які номінуються на здобуття Премії, згідно із Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань
військовослужбовців».
4. Правові аспекти:
– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо військових звань військовослужбовців».
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття даного проєкту рішення не потребує залучення додаткових
коштів з обласного бюджету.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
Проєкт рішення не містить ризиків вчинення
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

корупційних

9. Прогноз результатів
Прийняття рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від
12 квітня 2018 року № 672 "Про заснування Премій Полтавської обласної
ради"» забезпечить відповідність Положення чинному законодавству.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

