
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Пленарне засідання сьомої позачергової сесії восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2021 року № 306 
 
 

  
Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87  

«Про відзнаки Полтавської обласної ради» 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою врегулювання питання нагородження Грамотою Полтавської 
обласної ради, Почесною Грамотою Полтавської обласної ради, Почесною Грамотою 
з врученням годинника Полтавської обласної ради та годинником Полтавської 
обласної ради, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про 

відзнаки Полтавської обласної ради», виклавши Положення про Почесну Грамоту 
Полтавської обласної ради, Грамоту Полтавської обласної ради, Подяку Полтавської 
обласної ради та годинник Полтавської обласної ради в 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 регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної 
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 
 
 
 
        ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

сьомої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання 

21.10.2021 № 306 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну Грамоту Полтавської обласної ради, Грамоту Полтавської 

обласної ради, Подяку Полтавської обласної ради та годинник  

Полтавської обласної ради 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про Почесну Грамоту Полтавської обласної ради, 

Грамоту Полтавської обласної ради, Подяку Полтавської обласної ради та 

годинник Полтавської обласної ради, (далі – Положення) встановлює порядок 

нагородження відзнаками Полтавської обласної ради. 

1.2. Почесна Грамота Полтавської обласної ради з врученням годинника 

Полтавської обласної ради є вищою відзнакою відносно Почесної Грамоти 

Полтавської обласної ради.  

Годинник Полтавської обласної ради є вищою відзнакою відносно 

Почесної Грамоти Полтавської обласної ради.  

Почесна Грамота Полтавської обласної ради є вищою відзнакою відносно 

Грамоти Полтавської обласної ради. 

Грамота Полтавської обласної ради є вищою відзнакою відносно Подяки 

Полтавської обласної ради. 

1.3. Почесною Грамотою Полтавської обласної ради, Грамотою 

Полтавської обласної ради, Подякою Полтавської обласної ради та годинником 

Полтавської обласної ради нагороджуються: 

– депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування за 

особливий внесок у розвиток та утвердження місцевого самоврядування, 

активну участь у громадському житті, у зв’язку з ювілеєм або іншими 

визначними подіями; 

– працівники органів виконавчої влади за особисті заслуги в забезпеченні 

реалізації державної політики, соціально-економічному розвитку регіону та 

активну громадянську позицію;   

– громадяни України за особисті заслуги в економічній, гуманітарній, 

науково-технічній та соціально-культурній сферах, захисті життя та здоров’я, 

прав і свобод громадян, інтересів держави, за активну громадську, благодійну, 

волонтерську діяльність, зразкове виконання військового обов’язку;  

– іноземні громадяни та особи без громадянства за вагомий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування Полтавської області, зміцнення та 

розширення економічного, науково-технічного і культурного співробітництва 

Полтавщини. 
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1.4. Громадяни, які номінувалися на здобуття Премій Полтавської 

обласної ради та мають значні особисті заслуги у творчій або професійній 

діяльності, можуть бути представлені до нагородження Грамотою Полтавської 

обласної ради. 

1.5. Трудовим і творчим колективам за внесок у соціально-економічний 

та культурний розвиток області, досягнення високих виробничих показників 

оголошується Подяка Полтавської обласної ради. 

1.6. Подання (клопотання) про нагородження Почесною Грамотою 

Полтавської обласної ради, Грамотою Полтавської обласної ради, Подякою 

Полтавської обласної ради та годинником Полтавської обласної ради, які 

подаються із документами, зазначеними в пункті 2.6. Положення, вносяться на 

ім’я голови обласної ради: 

– постійними комісіями обласної ради; 

– депутатами обласної ради; 

– органами місцевого самоврядування Полтавської області. 

1.7. Подання (клопотання) щодо нагородження Почесною Грамотою 

Полтавської обласної ради, Грамотою Полтавської обласної ради, Подякою 

Полтавської обласної ради та годинником Полтавської обласної ради подається 

до обласної ради за 30 днів до конкретної дати (ювілею, професійного свята, 

іншого заходу). 
 

2. Порядок представлення до нагородження Почесною Грамотою 

Полтавської обласної ради, Грамотою Полтавської обласної ради, 

Подякою Полтавської обласної ради та годинником  

Полтавської обласної ради 
 

2.1. Подяка Полтавської обласної ради, відповідно до пунктів 1.3 та 1.5 

Положення, оголошується один раз на рік. 

2.2. Грамота Полтавської обласної ради, відповідно до пунктів 1.3 та 1.4 

Положення, вручається один раз на скликання, але не раніше ніж через рік 

після оголошення Подяки Полтавської обласної ради. 

2.3. Почесна Грамота Полтавської обласної ради, відповідно до пункту 

1.2 Положення, вручається один раз на скликання, але не раніше ніж через рік 

після вручення Грамоти Полтавської обласної ради. 

2.4. Годинник Полтавської обласної ради, відповідно до пункту 1.3 

Положення, вручається один раз на скликання, але не раніше ніж через рік 

після вручення Почесної Грамоти Полтавської обласної ради. 

2.5. У виняткових випадках особа може представлятися до нагородження: 

– Грамотою Полтавської обласної ради, враховуючи вагомі заслуги у 

розвиток Полтавської області, один раз на скликання без попереднього 

оголошення Подяки Полтавської обласної ради; 

– Почесною Грамотою Полтавської обласної ради або годинником 

Полтавської обласної ради, або Почесною Грамотою Полтавської обласної ради 

з врученням годинника Полтавської обласної ради, враховуючи вагомі заслуги 

у розвиток Полтавської області, мужність і відвагу, виявлені при врятуванні 
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людей і матеріальних цінностей, ліквідації наслідків стихійного лиха, захисті 

суверенітету та територіальної цілісності держави, або враховуючи 

нагородження особи відзнаками Полтавської обласної ради у попередніх 

скликаннях, один раз на скликання без попереднього оголошення Подяки 

Полтавської обласної ради чи нагородження Грамотою Полтавської обласної 

ради. 

2.6. Одночасно з поданням (клопотанням) про нагородження Почесною 

Грамотою Полтавської обласної ради, Грамотою Полтавської обласної ради, 

Подякою Полтавської обласної ради, годинником Полтавської обласної ради 

подається: 

– витяг з рішення сесії відповідного органу місцевого самоврядування 

Полтавської області, якщо це стосується нагородження Почесною Грамотою 

Полтавської обласної ради (у випадках, коли суб’єктом подання є орган 

місцевого самоврядування); 

– характеристика (за основним місцем роботи) із зазначенням конкретних 

виробничих, наукових та інших досягнень особи, трудового або творчого 

колективу згідно із пунктами 1.3 та 1.5 Положення, оформлена належним 

чином, якщо особа, яка представлена до нагородження, не перебуває у 

трудових відносинах, характеристика засвідчується підписом керівника 

громадського об’єднання; 

– копія листа-клопотання на здобуття премій Полтавської обласної ради, 

у випадках, коли до нагородження представляються номінанти на здобуття 

відповідної премії (згідно із пунктом 1.4. Положення). 

 
 

3. Прикінцеві положення 
 

3.1. Про нагородження Почесною Грамотою Полтавської обласної ради, 

Грамотою Полтавської обласної ради, Подякою Полтавської обласної ради, 

годинником Полтавської обласної ради видається розпорядження голови 

Полтавської обласної ради, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Полтавської обласної ради відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

3.2. Одночасно з Почесною Грамотою Полтавської обласної ради, 

Грамотою Полтавської обласної ради, Подякою Полтавської обласної ради, 

годинником Полтавської обласної ради видається витяг з розпорядження 

голови обласної ради про нагородження відзнаками обласної ради. 

3.3. Почесна Грамота Полтавської обласної ради разом з нагрудним 

знаком до неї, Грамота Полтавської обласної ради, Подяка Полтавської 

обласної ради та годинник Полтавської обласної ради вручається головою 

Полтавської обласної ради, депутатами обласної ради або за дорученням голови 

обласної ради іншими уповноваженими особами.  

3.4. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих 

документах для нагородження осіб (колективів), відповідно до пунктів 1.3-1.5, 

несуть суб’єкти подання. 
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3.5. Документи, подані до відзначення Почесною Грамотою Полтавської 

обласної ради, Грамотою Полтавської обласної ради, Подякою Полтавської 

обласної ради та годинником Полтавської обласної ради, внесені з порушенням 

вимог цього Положення, повертаються посадовій особі чи органу, який вніс 

клопотання про нагородження, із супровідним листом за підписом голови 

Полтавської обласної ради в термін не пізніше, як через десять днів від дня їх 

надходження.  

3.6. Дублікати Почесної Грамоти Полтавської обласної ради, Грамоти 

Полтавської обласної ради, Подяки Полтавської обласної ради, годинника 

Полтавської обласної ради не видаються.  

3.7. Облік нагороджених Почесною Грамотою Полтавської обласної ради, 

Грамотою Полтавської обласної ради, Подякою Полтавської обласної ради, 

годинником Полтавської обласної ради здійснюється структурним підрозділом 

виконавчого апарату обласної ради. 

 

 


