УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04 квітня 2018 року

№ 307/2018 - ОР

Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради
від 04 травня 2007 року № 226/2007-ОР
«Про Почесну відзнаку Одеської обласної ради»
На підставі статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
Внести
зміни
до
розпорядження
голови
обласної
ради
від 04 травня 2007 року № 226/2007-ОР «Про Почесну відзнаку Одеської
обласної ради» (зі змінами), виклавши пункти 1, 3 та 7 додатку 1 у наступній
редакції:
«1. Почесна відзнака Одеської обласної ради (далі - Почесна відзнака) є
нагородою за значний особистий внесок у розвиток економічної, науковотехнічної, соціально-культурної сфери, місцевого самоврядування області,
особливо вагомі здобутки в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, видатні
заслуги у громадській та благодійній діяльності, що сприяли підвищенню ролі
та іміджу області в Україні та на міжнародній арені, високу професійну
майстерність.
Нагородження Почесною відзнакою проводиться з метою відзначення
державних і професійних свят, пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв
підприємств, установ, організацій, які відзначаються на державному рівні, та
особистих ювілейних дат».
«3. Почесною відзнакою нагороджуються особи, які раніше
нагороджувалися Почесною грамотою обласної ради, але не раніше ніж через
два роки. В окремих випадках, особу може бути відзначено раніше ніж через
два роки за особливі заслуги».
«7. Подання про нагородження Почесною відзнакою вносять до обласної
ради керівники або уповноважені представники депутатських фракцій обласної
ради, голова обласної державної адміністрації, голови районних рад, міські
(міст обласного значення) голови, керівники підприємств, установ і організацій
області, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, керівники правоохоронних органів та військових підрозділів.

Висунення осіб для нагородження Почесною відзнакою здійснюється:
- працюючих громадян - за їх основним місцем роботи або служби;
- членів громадських та благодійних організацій – відповідними
громадськими та благодійними організаціями;
- осіб, які не працюють, - органами місцевого самоврядування за місцем
проживання.
Подання про нагородження працівників підприємств,
установ та
організацій, які належать до сфери управління органів виконавчої влади або
місцевого самоврядування, погоджуються у письмовій формі з відповідними
структурними підрозділами цих органів».

Голова обласної ради
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