
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Положень про заохочувальні відзнаки Києво-Святошинської 

районної ради «Почесна грамота Києво-Святошинської районної ради» та 
«Грамота 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. Встановити відзнаки Києво-Святошинської районної ради – Почесну грамоту 

районної ради та Грамоту районної ради. 
2. Затвердити Положення про відзнаку Києво-Святошинської районної ради 

«Почесна грамота Києво-Святошинської районної ради» (додаток 1). 
3. Затвердити Положення про відзнаку Києво-Святошинської районної ради 

«Грамота Києво-Святошинської районної ради» (додаток 2). 
4. 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 
№ 220-17-VІ 
 



 

 

 

 
 

Додаток 1 
до рішення Києво-Святошинської   
районної ради VІ скликання 

                                                                                             від 12.04.2012 р.  № 220-17-VІ 
             
 
 

Положення про відзнаку Києво-Святошинської районної ради  
«Почесна грамота Києво-Святошинської районної ради» 

 
Почесна грамота Києво-Святошинської районної ради (далі – Почесна грамота) є 

заохочувальною відзнакою Києво-Святошинської районної ради. 
Почесною грамотою нагороджуються працівники підприємств, установ, організацій та 

об’єднань громадян, трудові колективи, жителі району. Почесною грамотою 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. 

Почесною грамотою можуть бути нагороджені особи та колективи, які раніше були 
нагороджені Грамотою районної ради. Повторне нагородження Почесною грамотою 
можливе не раніше, як через 2 роки. 

Нагородження Почесною грамотою проводиться за 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 структурних підрозділів 
райдержадміністрації, головами постійних комісій, депутатами районної ради. Подання про 
нагородження Почесною грамотою подається до районної ради не пізніше як за 7 днів до дня 
вручення нагороди. 
До подання про нагородження додаються:  
- характеристика; 
- 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; 
- копія паспортних даних. 
 Подання про нагородження Почесною грамотою, подані з порушенням вимог цього 
Положення, не розглядаються. 

Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається головою районної ради, 
яке оформляється відповідним розпорядженням. Проект розпорядження готується загальним 
відділом районної ради. Розпорядження про нагородження Почесною грамотою 
оприлюднюється на офіційному сайті районної ради. 

Почесна грамота 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. 

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

         Заступник голови ради                   В.А. Костина  



 

 

 

 
 

 

Додаток 2 
до рішення Києво-Святошинської   
районної ради VІ скликання 

                                                                                             від 12.04.2012 р.  № 220-17-VІ 
             
 
 

Положення про відзнаку Києво-Святошинської районної ради  
«Грамота Києво-Святошинської районної ради» 

 
Грамота Києво-Святошинської районної ради (далі – Грамота) є заохочувальною 

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

громадян, трудові колективи, жителі району. Грамотою 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. 

Повторне нагородження Грамотою можливе не раніше, як через 1 рік. 
Нагородження Грамотою проводиться за 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 структурних підрозділів 
райдержадміністрації, головами постійних комісій, депутатами районної ради. Подання про 
нагородження Грамотою подається до районної ради не пізніше як за 7 днів до дня вручення 
нагороди. 
До подання про нагородження додаються:  
- характеристика; 
- 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; 
- копія паспортних даних. 
 Подання про нагородження Грамотою, подані з порушенням вимог цього Положення, 
не розглядаються. 

Рішення про нагородження Грамотою приймається головою районної ради, яке 
оформляється відповідним розпорядженням. Проект розпорядження готується загальним 
відділом районної ради. Розпорядження про нагородження Грамотою оприлюднюється на 
офіційному сайті районної ради. 

Грамота 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. 

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

         Заступник голови ради                   В.А. Костина  


