
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

 П’ЯТА СЕСІЯ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 вересня 2021 року           № 61 

     смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками 

Голованівської районної ради на 2021-2025 роки  

та Положення про Почесну грамоту  

Голованівської районної ради, Грамоту  

Голованівської районної ради та  

Подяку Голованівської районної ради 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Голованівської районної ради на 2021-2025 роки (додається). 

 

2. Затвердити Положення про Почесну грамоту Голованівської 

районної ради, Грамоту Голованівської районної ради та Подяку 

Голованівської районної ради (додається). 

 

3. Вважати такими, що втратили чинність: 

- пункт 3 рішення Голованівської районної ради від 11 січня 2008 року 

№ 196 «Про Почесну грамоту Голованівської районної ради і районної 

державної адміністрації. Почесну грамоту та Грамоту Голованівської 

районної ради»; 

- пункт 2 рішення Голованівської районної ради від 20 травня 2011 

року № 75 «Про Подяку Голованівської районної ради». 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
Програми фінансового забезпечення нагородження   

відзнаками Голованівської районної ради 

на 2021-2025 роки 

 

1 Назва Програми  Програма фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками Голованівської 

районної ради на 2021-2025 роки 

 

2 Ініціатор розроблення 

Програми 

Голованівська районна рада 

3 Розробник Програми 

 

Голованівська районна рада 

4 

 

Дата, номер  і назва 

документа відповідно 

якого розроблена 

Програма  

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

5 Відповідальні 

виконавці 

Програми 

Відділ з питань організаційного 

забезпечення виконавчого апарату 

Голованівської районної ради 

6 Основні учасники 

Програми 

 

Голованівська районна рада 

7 Термін реалізації 

Програми  

2021-2025 роки 

8 Перелік джерел  

фінансування Програми 
Районний бюджет 

 

9 Загальний обсяг  

фінансових ресурсів,  

необхідних для 

реалізації програми, 

всього (тис.грн) 

155,0 

у тому числі: 

кошти районного 

бюджету 

 

155,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 рішення Голованівської 

 районної ради 

 17 вересня 2021 року № 61 

 
 

 ПРОГРАМА 

фінансового забезпечення нагородження   

відзнаками Голованівської районної ради 

на 2021-2025 роки 

  

І.Загальна частина 

 

        Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

Голованівської районної ради на 2021-2025 роки (далі – Програма) визначає 

комплекс завдань і заходів, спрямованих на забезпечення  відзначення 

загальнодержавних, місцевих та професійних свят і ювілеїв, вшанування 

видатних особистостей, відзначення громадян та трудових колективів. 

 Відзнаки Голованівської районної ради (далі –відзнаки) є формою 

відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих 

громадян за значний внесок в соціальний, економічний, культурний розвиток 

району, високу громадську активність, професійну майстерність, мужність та 

відвагу, збереження державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, діяльність по зміцненню законності і правопорядку, благодійну, 

гуманістичну та громадську діяльність, сприяння розвитку місцевого 

самоврядування. 

       Програмою фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

встановлені  наступні відзнаки Голованівської районної ради: 

 Почесна грамота Голованівської районної ради; 

 Грамота Голованівської районної ради; 

 Подяка Голованівської районної ради. 

                                    

ІІ. Мета і завдання Програми 

 

    Метою Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

Голованівської районної ради на 2021-2025 роки є формування єдиної 

нагородної політики, позитивного іміджу Голованівського району  та 

фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням кращих 

працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій 

відзнаками районної ради. 
 

ІІІ. Напрями реалізації заходів Програми 

 

 Реалізація цієї Програми сприятиме:  



1) удосконаленню нагородної справи у районі, забезпеченню її 

розвитку на засадах демократичності, відкритості, гласності та прозорості, 

підвищенню соціального значення районних відзнак; 

2) покладанню персональної відповідальності на керівників 

підприємств, установ та організацій щодо неухильного додержання вимог за 

добір кандидатур до нагородження і належну підготовку відповідних 

документів;  

3) забезпеченню гласного висунення кандидатур для нагородження у 

трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу і 

форми власності, максимальної відкритості проходження пропозицій щодо 

нагородження;  

4) ведення бази нагородження працівників та трудових колективів 

відзнаками Голованівської районної ради.  
 

IV. Основні завдання Програми  

 

Основними завданнями Програми є забезпечення: 

- придбання бланків почесних грамот, грамот, подяк Голованівської 

районної ради, папок та декоративних рамок до них; 

-   придбання цінних подарунків; 

-   придбання квітів. 

 

V. Очікуваний результат реалізації Програми 

 

Здійснення комплексу заходів, передбачених цією Програмою, 

забезпечить подальший розвиток системи нагород в районі  відповідно до 

сучасних вимог, підвищить їх стимулюючу роль, довіру громадськості до  

органу місцевого самоврядування у цій сфері. 

 

VI. Обсяги та джерела фінансування 

 

Загальний обсяг фінансового забезпечення Програми на 2021-2025 

роки становить 155,0 тис.грн.              

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів районного 

бюджету. 

            Розпорядником коштів є Голованівська районна рада. 

 

 

№  

п/п 

Призначення коштів Фінансування Програми по 

роках, тис. грн. 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Придбання цінних подарунків, 

бланків грамот та подяк, папок і 

рамок для їх оформлення, квітів 

7,0 30,0 35,0 40,0 43,0 

 



VII. Контроль за виконанням Програми 
 

Голованівська районна рада є ініціатором та виконавцем даної 

Програми, а контроль за виконанням програми поставити на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток  

       до рішення Голованівської 

 районної ради 

 17 вересня 2021 року № 61 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну Грамоту Голованівської районної ради, 

Грамоту Голованівської районної ради та 

Подяку Голованівської районної ради 

 

1. Почесна грамота Голованівської районної ради, Грамота 

Голованівської районної ради, Подяка Голованівської районної ради є 

відзнаками Голованівської районної ради та формою заохочення окремих 

громадян і колективів за внесок у соціальний, економічний та культурний 

розвиток району, виробничу, наукову, військову, правоохоронну, творчу, 

громадську та іншу сферу діяльності, ефективну діяльність органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та високу професійну 

майстерність. 

 

2. Почесною грамотою, Грамотою, Подякою Голованівської районної 

ради нагороджуються колективи, окремі громадяни та працівники 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, члени громадських організацій і 

об’єднань, творчих та інших спілок району, військовослужбовці за високі 

виробничі досягнення, високі професійні здобутки, вагомий внесок у 

розвиток Голованівського району та з нагоди загальнодержавних, галузевих, 

професійних та ювілейних дат. 

 

3. Подякою Голованівської районної ради, як правило, нагороджуються 

особи, які раніше заохочувалися відповідними галузевими та відомчими 

відзнаками. 

 

4. Грамотою Голованівської районної ради нагороджуються особи, які 

раніше нагороджувались Подякою Голованівської районної ради. 

 

5. Нагородження Почесною грамотою районної ради здійснюється, як 

правило, через два роки після нагородження Грамотою Голованівської 

районної ради. 

Повторне нагородження Почесною грамотою може бути здійснене не 

раніше ніж через три роки після попереднього нагородження. 

 

6. Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та 

Подякою Голованівської районної ради вноситься до районної ради головою 

районної державної адміністрації, селищними, сільськими головами, 



керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

районних підприємств, установ, організацій, головами постійних комісій 

районної ради. 

 

7. Подання щодо відзначення Почесною грамотою, Грамотою або 

Подякою Голованівської районної ради вноситься не пізніше ніж за 15 днів 

до дати вручення. 

 

8. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження 

додаються такі документи: 

відомості про досягнення особи, яка представляється до нагородження; 

біографічна довідка встановленого зразка, в якій зазначаються 

відомості про нагороди особи, підписана керівником кадрової служби та 

скріплена відповідною печаткою; 

копія паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. 

 

9. У разі представлення до нагородження колективів підприємств, 

установ, організацій додаються: 

характеристика, яка містить відомості про повну назву підприємства, 

установи та організації, кількість працюючих, стислий перелік трудових, 

наукових чи інших досягнень колективу; 

документ із зазначення дати святкування відповідного заходу; 

біографічна довідка на керівника підприємства засвідчена у 

встановленому порядку. 

 

10. У разі невідповідності вимогам пунктам  7, 8, 9 Положення 

документи повертаються органу, який їх надіслав, із супровідним листом за 

підписом голови районної ради. 

 

11. Подання, які надійшли до районної ради реєструються у 

виконавчому апараті районної ради і передаються голові районної ради для 

прийняття відповідного рішення. 

 

12. Подання про нагородження з доданими документами та резолюцією 

голови районної ради передаються у відділ з питань організаційного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради. 

 

13. Відділ з питань організаційного забезпечення виконавчого апарату 

районної ради готує матеріали щодо нагородження для розгляду на засіданні  

комісії з питань нагородження, утвореної розпорядженням голови 

Голованівської районної ради.  

 

14.  Комісія з питань нагородження  розглядає матеріали щодо 

представлених до нагородження осіб та трудових колективів підприємств, 

установ та організацій з урахуванням висновку відділу з питань 



організаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради про 

відповідність матеріалів щодо нагородження. 

 

15. Комісія з питань нагородження  заслуховує інформацію та вносить 

голові районної ради пропозиції щодо нагородження Почесною грамотою, 

Грамотою або Подякою Голованівської районної ради. 

 

16. Про нагородження Почесною грамотою, Грамотою або Подякою 

Голованівської районної ради видається розпорядження голови районної 

ради. Облік, реєстрація, оформлення нагород здійснюється відділом з питань 

організаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради. 

 

17. До Почесної  Грамоти Голованівської районної ради може 

вручатись цінний подарунок та квіти. До Грамоти та Подяки Голованівської 

районної ради вручаються квіти. Видатки на ці цілі здійснюються за рахунок 

коштів загального фонду районної ради, передбачених районним бюджетом. 

 

18. Вручення Почесної грамоти, Грамоти та Подяки Голованівської 

районної ради здійснюється головою районної ради або за його дорученням 

заступником голови районної ради в урочистій обстановці або на загальних 

зборах трудового колективу приурочених до загальнодержавних, галузевих, 

професійних та ювілейних дат. 

 
 

 


