
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Положення про заохочувальну відзнаку  

Києво-Святошинської районної ради  
«Подяка Києво-Святошинської районної ради» 

 
 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, керуючись Регламентом Києво-Святошинської районної 
ради Київської області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Положення про заохочувальну відзнаку Києво-Святошинської 

районної ради «Подяка Києво-Святошинської районної ради» (додається). 
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Києво-Святошинської 

районної ради від 19.06.2008 р. № 219-19-V «Про затвердження Положення про 
заохочувальну відзнаку Києво-Святошинської районної ради «Подяка Києво-
Святошинської районної ради» та додатки до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та 
взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова комісії – Ладковський І.В.). 

  
 
 

                  Голова ради                                      В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
12 квітня 2012 року 
№ 219-17-VІ 
 



 

 

 

 
 

Додаток  
до рішення Києво-Святошинської   
районної ради VІ скликання 

                                                                                             від 12.04.2012 р.  № 219-17-VІ 
             

Положення про заохочувальну відзнаку Києво-Святошинської районної ради  
«Подяка Києво-Святошинської районної ради» 

 
Подяка Києво-Святошинської районної ради (далі - Подяка) є заохочувальною 

відзнакою Києво-Святошинської районної ради. 
Подякою відзначаються працівники підприємств, установ, організацій та об’єднань 

громадян, трудові колективи, жителі району. Подякою також можуть бути відзначені 
посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування за 
високі досягнення в праці (службі), високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в 
соціально-економічний та культурний розвиток району, благодійницьку, активну громадську 
та правоохоронну діяльність а також з нагоди державних і професійних свят. 

Подякою можуть бути відзначені колективи та особи, які раніше були нагороджені 
Почесною грамотою районної ради та мають стаж роботи не менше 5 років. Повторне 
відзначення Подякою можливе не раніше, як через 3 роки. 

Відзначення Подякою проводиться за листом-поданням, яке подається на ім’я голови 
районної ради органами державної влади, головами міських, селищної, сільських рад, 
виконкомами місцевих рад, керівниками або трудовими коллективами районних 
підприємств, установ, організацій, керівниками управлінь районної державної адміністрації, 
головами постійних комісій, депутатами районної ради. Подання про нагородження Подякою 
подаються до районної ради не пізніше як за 14 днів до дня вручення нагороди. 
Для відзначення Подякою подаються наступні документи:  
- лист-подання (зразок - додаток № 1) 
- характеристика (зразок - додаток № 2); 
- біографічна довідка та відомості про професійні, виробничі, наукові та інші досягнення, за 
які особа представляється до відзначення, які підписуються керівником відповідної 
організації та засвідчуються печаткою організації, а також інформація про місце роботи та 
стаж роботи (зразок - додаток № 3); 
- копія ідентифікаційного номеру; 
- копія паспортних даних. 
 Подання про відзначення Подякою, подані з порушенням вимог цього Положення, не 
розглядаються. 

Рішення про відзначення Подякою приймається головою районної ради, яке 
оформляється відповідним розпорядженням. Реєстрація та облік розпоряджень здійснюється 
загальним відділом районної ради. Розпорядження про відзначення Подякою 
оприлюднюється на офіційному сайті районної ради. 

Подяка вручається в урочистій обстановці головою ради або за його дорученням 
заступником голови ради, депутатами Києво-Святошинської районної ради, посадовими або 
службовими особами органів місцевого самоврядування та державної влади, а також 
керівниками підприємств, установ, організацій. 

Особам, відзначеним подякою, виплачується грошова винагорода у вигляді премії в 
розмірі 236 (двісті тридцять шість) гривень (в тому числі податок з фізичних осіб). 

У трудовій книжці особи, відзначеної Подякою, робиться запис із зазначенням дати та 
номера відповідного розпорядження голови Києво-Святошинської районної ради. 
 
 

         Заступник голови ради                   В.А. Костина  



 

 

 

 
 

 

 Додаток № 1 
до Положення про заохочувальну відзнаку 
Києво-Святошинської районної ради  
«Подяка Києво-Святошинської районної ради» 

 
 

Зразок 
 

Лист-подання 
 

 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження 

Голові 
Києво-Святошинської районної ради 
Луцюку В.В. 
 
м.Київ, вул. Янтарна, 12 

 
 
 

Шановний Володимире Володимировичу! 
 
 

Прошу Вас відзначити Подякою Києво-Святошинської районної ради за значний 
особистий внесок у розвиток …, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм … та 
з нагоди …: 

 
Іванов   - посада… 
Іван Іванович 
 
 
 
З повагою, 
 
Посада   (підпис)   ПІБ 



 

 

 

 
 

 

 Додаток № 2 
до Положення про заохочувальну відзнаку 
Києво-Святошинської районної ради  
«Подяка Києво-Святошинської районної ради» 

 
Зразок 

 
Характеристика 

 
Іванов Іван Іванович 

 
 1941 року народження, українець, народився в 

м.Мелітополь Запорізької області, освіта вища, у 
1965 році закінчив Харківський 
сільськогосподарський інститут, отримав 
кваліфікацію інженера-землевпорядника 

 
 Іванов Іван Іванович розпочав свою трудову діяльність у 1958 році на будівництві шахти 
м.Красний Луч Луганської області по комсомольській путівці. 
 З 1960 по 1965 рік – навчався в Харківському інституті ім.В.В.Докучаєва, після закінчення 
працював до 1967 року в філії проектного інституту «Укрземпроект» м.Дніпропетровськ. 
 З 1967 по 1971 рік – головний інженер-землевпорядник _____________ району Київської обл. 
 У 1978 році Івана Івановича було призначено заступником _____________ райвиконкому. 
 З 1978 по 1981 рік – Іванов І.І. працював головою правління колгоспу «_____________» с. 
__________ __________ району, а з 1981 по 1989 рік – головою правління колгоспу ім.ХХ з’їзду 
КПРС. 
 З 1989 по 1990 рік – голова АПО _____________ району. 
 З 1990 по 1991 рік – голова виконкому _____________ районної ради народних депутатів. 
 В 1991 році Іванов І.І. був призначений на посаду першого заступника голови _____________ 
районної державної адміністрації на якій перебував до 1996 року. 
 За період перебування на всіх посадах Іванов Іван Іванович зарекомендував себе ініціативним, 
кваліфікованим фахівцем, здібним організатором, досвідченим керівником, що працював на 
перспективу та вніс вагомий особистий внесок у вирішення питань соціально-економічного і 
культурного розвитку _____________ району. Очолювані ним колективи стабільно працювали. 
 Колгосп, який він очолював, перший в районі був нагороджений Червоним прапором ЦК 
ЛКСМ за високі показники в розвитку сільського господарства та соціальної сфери села. Сприяв 
надходженню інвестицій в район. 
 Основні життєві принципи Івана Івановича поважати людей, вирішувати їхні проблеми та 
працювати для їхнього блага, тому за період роботи на посаді першого заступника _____________ 
районної державної адміністрації _____________ район був практично повністю газифікований, були 
збудовані всі асфальтові дороги та побудовано 5 нових шкіл, за що був відзначений званням 
відмінник народної освіти. 
 Активна життєва позиція Івана Івановича свідчить про його високу компетентність, находить 
прихильність і повагу від громадськості району та шану і підтримку серед керівництва району та 
області. 
 З урахуванням вищевикладеного, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та 
культурний розвиток _____________ району, багаторічну плідну працю, активну громадську позицію, 
високий професіоналізм та з нагоди відзначення 85-річчя утворення _____________ району Іванов 
Іван Іванович заслуговує на відзначення Подякою Києво-Святошинської районної ради. 
 
 
Посада  ______________________________  ПІБ 
   (підпис закріплений мокрою печаткою) 



 

 

 

 
 

 

 Додаток № 3 
до Положення про заохочувальну відзнаку 
Києво-Святошинської районної ради  
«Подяка Києво-Святошинської районної ради» 

 
Зразок 

 
Біографічна довідка 

 
Іванов Іван Іванович 

 
Працює  
  
Громадянство  
  
Число, місяць, рік народження  
Місце народження  
  
Освіта  
Закінчив (коли, що)  
  
Спеціальність  
(кваліфікація) за освітою 

 

Володіння мовами:  
(вільно, із словником) 

 

Науковий ступінь, вчене звання  
  
Нагороди, почесні звання  
  
Прийняття Присяги державного 
службовця (посадової особи 
місцевого самоврядування) 

 

Ранг державного службовця 
(посадової особи місцевого 
самоврядування) 

 

Загальний стаж роботи  
  
Стаж державної служби 
(служби в органах місцевого 
самоврядування) 

 

  
Депутат ради  
  
Стягнення  
 
 
Посада  ______________________________  ПІБ 
   (підпис закріплений мокрою печаткою) 


