УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 вересня 2017 року

№ 508/2017 - ОР

Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради
від 24 липня 2002 року № 133/2002-ОР
«Про Почесну грамоту Одеської обласної ради»
На підставі статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 24 липня
2002 року № 133/2002-ОР «Про Почесну грамоту Одеської обласної ради»,
виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

Додаток
до розпорядження голови обласної ради
від 06 вересня 2017 року
№ 508/2017-ОР
«Додаток
до розпорядження голови обласної ради
від 24 липня 2002 року
№133/2002-ОР

Положення
про Почесну грамоту Одеської обласної ради
1. Почесна грамота Одеської обласної ради (далі - Почесна грамота) є
заохоченням (нагородою) за сумлінну працю, вагомий внесок у соціальноекономічний, науково-технічний та культурний розвиток області, визначну
громадську, благодійну та іншу суспільно корисну діяльність, особисті заслуги
під час захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, суспільства і
регіону в цілому.
2. Почесною грамотою нагороджуються депутати місцевих рад, посадові
особи органів місцевого самоврядування, працівники органів виконавчої влади,
правоохоронних органів, військовослужбовці підрозділів Збройних Сил
України, керівники, трудові колективи (або окремі їх члени) підприємств,
установ, організацій різних форм власності, члени громадських та благодійних
організацій.
Почесною грамотою можуть бути нагороджені представники інших
областей України та громадяни інших держав, які особистою участю внесли
значний вклад у розвиток області.
3. Нагородження Почесною грамотою здійснюється розпорядженням
голови обласної ради.
4. Подання про нагородження Почесною грамотою вносять до обласної
ради депутати обласної ради, голови районних рад, голови обласної та
районних державних адміністрацій, керівники підприємств, установ і
організацій області, керівники органів виконавчої влади, правоохоронних
органів та військових підрозділів.
5. Нагородження Почесною грамотою може здійснюватись за особистою
ініціативою голови обласної ради.
6. Кількість кандидатур, зазначених у поданні про нагородження, не
повинна перевищувати 5 осіб.
7. Одночасно з поданням про нагородження подаються такі документи:

- на нагороджувану особу - характеристика, у якій зазначається
прізвище, ім'я, по батькові у називному відмінку, дата, місяць і рік
народження, посада і місце роботи, стисло викладаються конкретні заслуги
та досягнення, що характеризують виробничу, громадську та іншу діяльність
особи; копія першої сторінки паспорта; згода особи на обробку її
персональних даних. Характеристика на кожну особу готується за основним
місцем роботи, оформляється друкованим текстом на аркуші формату А4 і
підписується керівником підприємства, установи, організації;
- на трудовий колектив - характеристика, яка містить відомості про повну
назву підприємства, установи чи організації, кількість працюючих, стислий
перелік трудових, наукових чи інших досягнень колективу, що пропонується до
нагородження.
8. Подання про нагородження Почесною грамотою та документи,
зазначені у п. 7 цього положення, надаються до обласної ради не пізніше
30 календарних днів до дня вручення нагороди.
9. Подання про нагородження Почесною грамотою, надані з порушенням
встановлених цим положенням вимог, не розглядаються.
10. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та характеристиці
несе відповідальність особа, яка вносить подання про нагородження Почесною
грамотою.
11. Особи, нагороджені Почесною грамотою, можуть бути повторно
представлені до нагородження зазначеною нагородою не раніше ніж через
3 роки.
Трудові колективи, нагороджені Почесною грамотою, повторно не
нагороджуються.
12. Голова обласної ради розглядає документи, надані для нагородження
Почесною грамотою, та у разі прийняття позитивного рішення направляє їх для
підготовки відповідного проекту розпорядження та виготовлення Почесної
грамоти до відділу кадрової роботи та нагород апарату обласної ради.
13. Реєстрацію та облік нагороджених Почесною грамотою осіб та
колективів здійснює відділ кадрової роботи та нагород апарату обласної ради.
14. Вручення Почесної грамоти провадиться в урочистій обстановці
головою обласної ради або, за його дорученням, заступниками голови обласної
ради та депутатами обласної ради.»

Керуючий справами
апарату обласної ради

О.М.Балан

