
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

 

Про внесення змін до Положення про почесну відзнаку – Нагрудний знак 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

 

 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою уточнення питання нагородження почесною 

відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу 

України», 

 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про почесну відзнаку – Нагрудний знак 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України», затвердженого рішенням 

обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про відзнаки Полтавської обласної 

ради» (зі змінами), виклавши його у новій редакції (додається на 4 аркушах). 
 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат 

обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з 

питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій. 

 

 

 

Голова обласної ради    Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

тринадцятої сесії обласної ради 

восьмого скликання  

08.07.2022 №  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про почесну відзнаку – Нагрудний знак Полтавської обласної ради  

«За вірність народу України» 

 

1. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» нагороджуються військовослужбовці та 

працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового, начальницького 

складу, військовослужбовці та працівники Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління 

державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України, 

військовослужбовці Сил територіальної оборони Збройних Сил України та 

члени добровольчих формувань територіальних громад, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, які захищали 

(захищають) незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали (беруть) безпосередню участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі збройної агресії проти 

України. 

 

Нагороджуються, як правило, громадяни України, які проживають на 

території Полтавської області за проявлені героїзм, мужність і відвагу, виявлені 

у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 

ініціативність при виконанні військового, службового, громадянського 

обов’язку, вагомі досягнення у бойовій, службовій і професійній підготовці, 

високий патріотизм.  

 

2. Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

має два ступені: 

Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

І ступеня; 

Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

ІІ ступеня. 

Вищим ступенем Нагрудного знаку є І ступінь. 
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3. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» І ступеня нагороджуються особи, зазначені у 

пункті 1 цього положення, виключно за особисту мужність і відвагу, героїзм та 

самовіддані дії в стані ризику для життя, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. 

 

Нагородження Нагрудним знаком Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» І ступеня може бути здійснено посмертно. 

 

4. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» ІІ ступеня нагороджуються особи, зазначені у 

пункті 1 цього Положення, за вагомі досягнення у бойовій та службовій 

підготовці, зразкове виконання військового обов’язку із захисту державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадянську 

позицію та патріотизм.  

 

5. Описи Нагрудних знаків «За вірність народу України» І та ІІ ступенів 

затверджуються рішенням обласної ради.  

 

6. Нагородження Нагрудним знаком Полтавської обласної ради  

«За вірність народу України» здійснюється за розпорядженням голови обласної 

ради. 

 

7. Представлення до нагородження Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» проводиться за обґрунтованим 

поданням (клопотанням) на ім’я голови обласної ради депутатів обласної ради, 

голів органів місцевого самоврядування, керівництва військових частин 

Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальних громад, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, установ та громадських організацій.  

Одночасно з поданням (клопотанням) про нагородження Нагрудним 

знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України» подається: 

– витяг з рішення сесії відповідного органу місцевого самоврядування 

Полтавської області (у випадках, коли суб’єктом подання є орган місцевого 

самоврядування); 

– коротка характеристика із зазначенням конкретних заслуг особи, що 

стали підставою для порушення подання (клопотання) про нагородження, та 

дані про фактичне місце її проживання. 

 

8. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих 

документах для нагородження осіб, несуть суб’єкти подання. 
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9. За дорученням голови обласної ради подання (клопотання) про 

нагородження попередньо розглядається на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій, яка приймає відповідні 

рекомендації. 

 

10. Головним і визначальним критерієм при розгляді подань (клопотань) є 

наявність у представлених до нагородження осіб вагомих заслуг у бойовій, 

службовій, професійній та громадській діяльності. 

 

11. Вручення Нагрудного знаку Полтавської обласної ради «За вірність 

народу України» проводиться головою обласної ради, головою обласної 

державної адміністрації, їх заступниками, депутатами обласної ради або 

іншими уповноваженими особами.  

 

12. Повторне нагородження Нагрудним знаком Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» одного й того ж ступеню не проводиться. 

 

13. Нагородженому Нагрудним знаком Полтавської обласної ради  

«За вірність народу України» вручаються Нагрудний знак і посвідчення до 

нього. У разі смерті нагородженого, якому за життя нагороду не було вручено, 

або нагородження особи посмертно, нагорода передається членам сім’ї такого 

нагородженого.  

 

14. Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу 

України» носять з лівого боку від грудей після державних нагород та відомчих 

заохочувальних відзнак України. 

 

15. Інформація про вручення нагороди вноситься в особову справу 

нагородженого, його трудову книжку із зазначенням дати і номера 

розпорядження голови обласної ради. 

 

16. З метою забезпечення контролю за врученням Нагрудного знаку 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України» в обласній раді 

ведеться журнал обліку вручених відзнак і посвідчень. Нагрудний знак та 

посвідчення до нього мають порядковий номер. 

 

17. Інформація про нагородження Нагрудним знаком Полтавської обласної 

ради «За вірність народу України» висвітлюється на офіційному веб-сайті 

Полтавської обласної ради та в засобах масової інформації у встановленому 

порядку. 

 

18. Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу 

України» та посвідчення до нього є відзнакою обласної ради. 
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19. Списання почесної відзнаки – Нагрудний знак Полтавської обласної 

ради «За вірність народу України» виконується шляхом подання до відділу 

фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради акту списання запасів, завіреного постійно діючою комісією для 

прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання, визначення строку 

корисного використання, факту непридатності та ліквідаційної вартості 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів. За наявності браку, 

пошкодження нагрудного знаку або затвердження нового зразка (макету, 

опису) утилізація виконується на підставі відповідного рішення вищезазначеної 

постійно діючої комісії. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради              Тетяна ПАУТОВА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про почесну 

відзнаку – Нагрудний знак Полтавської обласної ради 

"За вірність народу України"» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: уточнення питання нагородження почесною відзнакою – Нагрудним 

знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено з ініціативи виконавчого апарату обласної 

ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю внесення змін до деяких 

пунктів Положення про почесну відзнаку – Нагрудний знак Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується викласти Положення про почесну 

відзнаку – Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу 

України» у новій редакції.  

 

4. Правові аспекти: 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з  

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
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8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики  

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з  

корупцією.   

 

9. Прогноз результатів 

 

Уточнення питання нагородження почесною відзнакою – Нагрудним 

знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України» сприятиме 

гідному відзначенню заслуг осіб, які захищали (захищають) незалежність, 

державний суверенітет та територіальну цілісність України. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                                                              Тетяна ПАУТОВА 

 

 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про почесну відзнаку – Нагрудний знак 

Полтавської обласної ради "За вірність народу України"» 

 

Норми чинного рішення Пропозиції щодо внесення змін  

1. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» нагороджуються 

військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 

служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення 

зон проведення антитерористичної операції Державної 

фіскальної служби України, Державної податкової служби 

України, особи рядового, начальницького складу, 

військовослужбовці та працівники Міністерства внутрішніх 

справ України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Управління державної охорони України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, інших 

утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, 

забезпеченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період їх проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

1. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» нагороджуються 

військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, 

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці 

та працівники Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

Управління державної охорони України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Державної фіскальної служби України, Державної податкової 

служби України, військовослужбовці Сил територіальної 

оборони Збройних Сил України та члени добровольчих 

формувань територіальних громад, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали (захищають) незалежність, державний 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

(беруть) безпосередню участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

збройної агресії проти України. 

Нагороджуються, як правило, громадяни України, які 

проживають на території Полтавської області за проявлені 

героїзм, мужність і відвагу, виявлені у захисті державного 
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зазначених заходів.  

Нагороджуються, як правило, громадяни України, які 

проживають на території Полтавської області за проявлені 

героїзм, мужність і відвагу, високий патріотизм, ініціативність 

при виконанні військового, службового, громадянського 

обов’язку, вагомі досягнення у бойовій, службовій і 

професійній підготовці.  

суверенітету та територіальної цілісності України, 

ініціативність при виконанні військового, службового, 

громадянського обов’язку, вагомі досягнення у бойовій, 

службовій і професійній підготовці, високий патріотизм.  
 

3. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» І ступеня 

нагороджуються особи, зазначені у пункті 1 цього положення, 

виключно за особисту мужність і відвагу, героїзм, виявлені в 

бойових операціях, сміливі і самовіддані дії в стані ризику для 

життя або у разі отримання поранення. 

Нагородження Нагрудним знаком Полтавської обласної 

ради «За вірність народу України» І ступеня може бути 

здійснено посмертно. 
 

3. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» І ступеня 

нагороджуються особи, зазначені у пункті 1 цього положення, 

виключно за особисту мужність і відвагу, героїзм та 

самовіддані дії в стані ризику для життя, виявлені у 

захисті державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, вірність військовій присязі.  

Нагородження Нагрудним знаком Полтавської обласної 

ради «За вірність народу України» І ступеня може бути 

здійснено посмертно. 

4. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» ІІ ступеня 

нагороджуються особи, зазначені у пункті 1 цього Положення, 

за вагомі досягнення у бойовій та службовій підготовці, 

активну громадянську позицію та патріотизм. 

4. Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» ІІ ступеня 

нагороджуються особи, зазначені у пункті 1 цього 

Положення, за вагомі досягнення у бойовій та службовій 

підготовці, зразкове виконання військового обов’язку із 

захисту державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, активну громадянську позицію та 

патріотизм.  

5. Нагороди встановлюються рішенням обласної ради, у 

відповідності до геральдичних стандартів, мають особливий 

статус та не потребують державної реєстрації. 

5. Описи Нагрудних знаків «За вірність народу України» 

І та ІІ ступенів затверджуються рішенням обласної ради.  
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7. Представлення до нагородження Нагрудним знаком 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

проводиться за обґрунтованим поданням (клопотанням) на ім’я 

голови обласної ради депутатів обласної ради, органів 

місцевого самоврядування, керівництва військових частин 

Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, установ та громадських 

організацій.  

Одночасно з поданням (клопотанням) про нагородження 

Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність 

народу України» подається: 

– витяг з рішення сесії відповідного органу місцевого 

самоврядування Полтавської області (у випадках, коли 

суб’єктом подання є орган місцевого самоврядування); 

– коротка характеристика із зазначенням конкретних 

заслуг особи, що стали підставою для порушення клопотання 

про нагородження, та дані про фактичне місце її проживання. 

 

7. Представлення до нагородження Нагрудним знаком 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

проводиться за обґрунтованим поданням (клопотанням) на 

ім’я голови обласної ради депутатів обласної ради, голів 

органів місцевого самоврядування, керівництва військових 

частин Збройних Сил України, підрозділів територіальної 

оборони, добровольчих формувань територіальних 

громад, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, установ та громадських організацій.  

Одночасно з поданням (клопотанням) про нагородження 

Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність 

народу України» подається: 

– витяг з рішення сесії відповідного органу місцевого 

самоврядування Полтавської області (у випадках, коли 

суб’єктом подання є орган місцевого самоврядування); 

– коротка характеристика із зазначенням конкретних 

заслуг особи, що стали підставою для порушення подання 

(клопотання) про нагородження, та дані про фактичне місце її 

проживання. 

9. За дорученням голови обласної ради подання, пов’язане з 

представленням до нагород, попередньо розглядається на 

засіданні постійної комісії обласної ради з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій. 

9. За дорученням голови обласної ради подання (клопотання) 

про нагородження попередньо розглядається на засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій, яка приймає відповідні 

рекомендації. 

10. Головним і визначальним критерієм при розгляді клопотань 

є наявність у представлених до нагородження осіб вагомих 

заслуг у бойовій, службовій, професійній та громадській 

діяльності. 

10. Головним і визначальним критерієм при розгляді подань 

(клопотань) є наявність у представлених до нагородження 

осіб вагомих заслуг у бойовій, службовій, професійній та 

громадській діяльності. 
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11. Вручення Нагрудного знаку Полтавської обласної ради «За 

вірність народу України» проводиться головою обласної ради, 

головою обласної державної адміністрації, їх заступниками, 

депутатами обласної ради або, за  дорученням голови обласної 

ради, іншими уповноваженими особами. 

11. Вручення Нагрудного знаку Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» проводиться головою обласної 

ради, головою обласної державної адміністрації, їх 

заступниками, депутатами обласної ради або іншими 

уповноваженими особами.  

13. Нагородженому Нагрудним знаком Полтавської обласної 

ради «За вірність народу України» вручаються Нагрудний знак 

і посвідчення до нього. 

13. Нагородженому Нагрудним знаком Полтавської обласної 

ради «За вірність народу України» вручаються Нагрудний 

знак і посвідчення до нього. У разі смерті нагородженого, 

якому за життя нагороду не було вручено, або 

нагородження особи посмертно, нагорода передається 

членам сім’ї такого нагородженого.  

19. Списання почесної відзнаки – Нагрудний знак Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» виконується 

шляхом подання до відділу фінансового та господарського 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради акту про 

вилучення з обліку нагрудних знаків, завіреного постійною 

комісією для придбання, введення в експлуатацію, передачу та 

списання, визначення строку корисного використання, факту 

непридатності та ліквідаційної вартості основних засобів, 

інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. За 

наявності браку, пошкодження нагрудного знаку або 

затвердження нового зразка (макету, опису) утилізація 

виконується на підставі відповідного рішення вищезазначеної 

постійно діючої комісії. 

19. Списання почесної відзнаки – Нагрудний знак Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» виконується 

шляхом подання до відділу фінансового та господарського 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради акту 

списання запасів, завіреного постійно діючою комісією для 

прийняття, введення в експлуатацію, передачу та 

списання, визначення строку корисного використання, 

факту непридатності та ліквідаційної вартості основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних 

предметів. За наявності браку, пошкодження нагрудного 

знаку або затвердження нового зразка (макету, опису) 

утилізація виконується на підставі відповідного рішення 

вищезазначеної постійно діючої комісії. 
 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                                         Тетяна ПАУТОВА 


