УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №117
7 сесія 7 скликання

7 червня 2016 року

Про затвердження відзнак
районного рівня
Розглянувши звернення голови Іллінецької районної державної
адміністрації Лисака А.Р. від 22.03.2016 року №03.1- 747 щодо затвердження
відзнак районного рівня, з метою відзначення кращих трудових колективів і
працівників різних галузей господарства, соціально-культурної сфери
діяльності, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції від 13.04.2016 року та керуючись ч.2 ст. 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити такі відзнаки районного рівня:
1.1. Занесення портретів та прізвищ кращих працівників району,
жителів району, що відзначилися в громадському житті району,
досягли вагомих успіхів у культурно-освітньому житті, а також
занесення назв трудових колективів на районну Дошку пошани з
нагоди відзначення Дня незалежності України.
1.2. Нагородження
Почесною
грамотою
районної
державної
адміністрації та районної ради.
1.3. Відзначення Подякою районної державної адміністрації та районної
ради.
2. Затвердити положення про відзнаки районного рівня:
2.1. Занесення портретів, прізвищ кращих жителів району, кращих
трудових колективів, що здобули визнання в трудовій та соціально-культурній
сферах життєдіяльності (додаток №1).
2.2. Про нагородження Почесною грамотою районної державної
адміністрації та районної ради осіб, трудових колективів та громадських
організацій, що досягли значних успіхів у різних сферах діяльності (додаток
№2).
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2.3. Про відзначення Подякою районної державної адміністрації та
районної ради окремих жителів району (додаток №3).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції (Тарасова В.П.).
Голова районної ради

Загороднюк С.А.

Додаток 1
до рішення 7 сесії
районної ради 7 скликання
від 07.06.2016р. №117

ПОЛОЖЕННЯ
про районну Дошку пошани
1. Районна Дошка пошани заснована з метою вшанування передовиків
промислового та сільськогосподарського виробництва, кращих трудових колективів за підсумками виконання програми економічного і соціального розвитку
району, представників інтелігенції за особистий внесок у збереження національнокультурної спадщини, участь у вихованні підростаючого покоління, активних
громадян за благодійну, волонтерську, громадську діяльність, захист державних
інтересів, суверенітету та незалежності України, учнів та учнівських колективів,
студентів вищих навчальних закладів, які досягли високих успіхів у навчанні,
стали переможцями та призерами всеукраїнських та обласних олімпіад, змагань,
конкурсів, оглядів тощо. Вшанування проводити щорічно, напередодні Дня
незалежності України.
2. Подання про занесення на районну Дошку пошани вносяться голові
райдержадміністрації районною комісією з визначення претендентів для занесення
на районну Дошку пошани на підставі пропозицій керівників підприємств,
організацій та установ, органів місцевого самоврядування, громадських організацій
за погодженням із галузевими профспілками району.
3. Про занесення на районну Дошку пошани головою районної
державної адміністрації видається розпорядження.
4. Занесення на районну Дошку пошани здійснюється в урочистій обстановці
напередодні Дня незалежності України. Особам, удостоєним занесення на районну
Дошку пошани, вручається відповідне свідоцтво.
5. Відділи: організаційно-кадрової роботи, з питань інформаційної діяльності та
комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечують
організацію роботи щодо занесення на районну Дошку пошани.
6.
Районна державна адміністрація та районна рада забезпечують
широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації матеріали про
досягнення кращих працівників району, громадських активістів, удостоєних
занесення на районну Дошку пошани.

Голова районної ради

С.Загороднюк

Додаток 2
до рішення 7 сесії
районної ради 7 скликання
від 07.05.2016р.№117

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту районної державної адміністрації та районної ради
1. Відзнакою районної державної адміністрації та районної ради є Почесна
грамота.
2. Про нагородження Почесною грамотою у разі виділення грошової
винагороди видається розпорядження голів районної державної адміністрації та
районної ради, проект якого готують відповідні управління, відділи та інші
структурні підрозділи райдержадміністрації. Грошова винагорода нагородженим
Почесною грамотою складає 200 гривень (без урахування податків та зборів) або
вручається цінний подарунок еквівалентної вартості. У разі нагородження осіб,
оплата праці яких здійснюється з державного бюджету, грошова винагорода
виплачується їм за рахунок коштів організації, де вони працюють, згідно з
рішенням керівника.
3. Почесною грамотою нагороджуються кращі трудові колективи та громадяни
за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, особистий внесок у здійснення
програм економічного і соціального розвитку відповідних територій, активну
участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну, громадську
діяльність, захист державних інтересів; з нагоди державних, професійних свят,
пам'ятних, ювілейних дат тощо, а також учні та учнівські колективи, студенти
вищих навчальних закладів, які досягли високих успіхів у навчанні, переможці та
призери Всеукраїнських та обласних олімпіад, змагань, конкурсів, оглядів.
4. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься до
райдержадміністрації та районної ради першим заступником, заступниками голови,
керівником апарату райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів,
служби райдержадміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищної,
міської рад, керівниками районних підприємств, організацій, установ
та
громадських організацій із зазначенням заслуг трудового колективу чи окремої
особи за погодженням із галузевими профспілками району.
5. У поданні зазначається: щодо колективу - економічні показники; щодо
кожної особи - біографічні та паспортні дані, ідентифікаційний код, стисла
характеристика діяльності, а також конкретні заслуги, участь у громадському житті
тощо.
6. Нагородні матеріали надсилаються до райдержадміністрації не пізніше,
ніж за два тижні до зазначеної події.
7. Облік і реєстрація нагороджених Почесною грамотою здійснюється
відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
8. Вручення Почесної грамоти проводиться, як правило головами
райдержадміністрації та районної ради або за їхніми дорученнями їх заступниками в урочистій обстановці.
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток 3
до рішення 7 сесії
районної ради 7 скликання
від 07.05.2016р.№117

ПОЛОЖЕННЯ
про Подяку районної державної адміністрації та районної ради
1. Відзнакою районної державної адміністрації та районної ради є Подяка.
2. Подякою відзначаються трудові колективи та громадяни за
виробничі досягнення, особистий внесок у соціально-економічний розвиток
району, виконання конкретних програм, миротворчу, благодійну, громадську
діяльність, захист державних інтересів тощо, а також учні та учнівські колективи,
студенти вищих навчальних закладів, які досягли високих успіхів у навчанні, є
переможцями та призерами Всеукраїнських та обласних олімпіад, змагань,
конкурсів, оглядів.
3.
Подання
про
відзначення
Подякою
вноситься
до
райдержадміністрації та районної ради першим заступником, заступниками голови,
керівником апарату райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів,
служби райдержадміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищної,
міської рад, керівниками районних підприємств, організацій, установ
та
громадських організацій із зазначенням заслуг трудового колективу чи окремої
особи за погодженням із галузевими профспілками району.
4.
У поданні зазначається: щодо колективу - економічні показники;
щодо кожної особи - біографічні дані, стисла характеристика діяльності, а
також конкретні заслуги, участь у громадському житті тощо.
5. Нагородні матеріали надсилаються до райдержадміністрації не пізніше,
ніж за два тижні до зазначеної події.
6. Облік і реєстрація, відзначених Подякою, здійснюється відділом
організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
7. Вручення Подяки проводиться, як правило, в обстановці урочистості
головами районної державної адміністрації та районної ради, або за їхніми
дорученнями їх заступниками.

Голова районної ради

С. Загороднюк

