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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про затвердження Положення 

про Почесну відзнаку - медаль 

«За вагомий внесок у розвиток 

селища Власівка» 

  

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в  Україні“, та 

з метою заохочення і стимулювання громадян, працівників підприємств, 

установ і організацій територіальної громади селища Власівка, Власівська 

селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Положення про Почесну відзнаку - медаль «За вагомий 

внесок у розвиток селища Власівка» (додаток 1). 

2. Затвердити Опис відзнаки - медалі «За вагомий внесок у розвиток 

селища Власівка» (додаток 2). 

3. Затвердити Опис посвідчення до Почесної Відзнаки - медалі «За 

вагомий внесок у розвиток селища Власівка» (додаток 3). 

4. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виготовлення відзнак 

(медалей та посвідчень до них) відповідно до потреби. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку,депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зв’язків з об’єднаннями  громадян  та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутат О.М.Глинченко  

 

 

 

Селищний голова          А.Г. Бабаченко 
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Додаток 1  

 до рішення Власівської селищної ради від 

«__»_____2018 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну відзнаку - медаль  

«За вагомий внесок у розвиток  

селища Власівка» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.Відзнаку - медаль «За вагомий внесок у розвиток селища Власівка» 

(далі - Почесна відзнака) засновано для визначення громадян за видатні 

особисті заслуги перед громадою в галузі розвитку економіки, культури, освіти, 

охорони здоров’я, правоохоронних органів, інших сфер державної та 

громадської діяльності, також трудові колективи підприємств, установ та 

організацій, які відзначались особистим вагомим внеском у соціально-

економічний, культурний розвиток селища Власівка, за активну трудову, 

благочинну, громадську діяльність та заслуги у сприянні становленню правової 

держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, 

розвитку демократії, за заслуги у гуманітарній сфері (спорті, освіті, культурі, 

охороні здоров’я). 

1.2. Почесною відзнакою – медаллю «За вагомий внесок у розвиток 

селища Власівка» можуть бути нагороджені громадяни України та іноземні 

громадяни, які зробили значний особистий внесок у розвиток  селища, посадові 

особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутати 

селищної ради.   

1.3. Нагородження Почесною відзнакою проводиться відповідно до 

рішення Власівської селищної ради. Підставою для розгляду селищною радою 

питання про нагородження Почесною відзнакою є висновок Конкурсної комісії 

селищної ради. 

1.4. Присвоєння Почесної відзнаки відбувається виключно один раз на 

рік особам, які відповідають вказаним критеріям. Особа може бути 

нагороджена Почесною відзнакою лише один раз. 

1.5. Почесна відзнака є пам’ятною відзнакою і має форму медалі для 

носіння її з лівого боку грудей. 

1.6. Нагородження Почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток 

селища Власівка» може бути проведено посмертно. 

 

2. Порядок представлення до нагородження відзнакою - медаллю «За 

вагомий внесок у розвиток селища Власівка» 

2.1. Нагородження відзнакою проводиться один раз на рік до Дня селища 

Власівка. 
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2.2. Подання на ушанування громадян Почесною відзнакою - медаллю 

«За вагомий внесок у розвиток селища Власівка» вносять на розгляд селищної 

ради: 

   селищний голова,  

   постійні комісії селищної ради,  

   виконавчий комітет, 

   керівники структурних підрозділів селищної ради,  

   керівники підприємств, установ, організацій. 

2.3. Внесене подання повинно містити загальні відомості про особу, яку 

представляють до нагородження, а також вказівку на її заслуги, що стали 

підставою для порушення клопотання про нагородження. 

2.4. Документи подаються на розгляд Конкурсної комісії до селищної 

ради не пізніше 20 серпня поточного року. Подання, що надійшли після 

вказаних дат, до даного свята не розглядаються. 

2.5. Обговорення здійснюється на засіданні Конкурсної комісії. Рішення 

приймається більшістю голосів її членів шляхом відкритого голосування та 

затверджується рішенням Власівської селищної ради. 

 

3. Порядок нагородження осіб відзнакою -медаллю «За вагомий 

внесок у розвиток селища Власівка» 

3.1. Вручення Почесної відзнаки - медалі «За вагомий внесок у розвиток 

селища Власівка» проводиться в умовах урочистості й широкої гласності під 

час святкування Дня селища Власівка. 

3.2. Нагородженому вручається нагрудний знак відповідного зразка 

(додаток 2) і видається посвідчення (додаток 3). 

3.3 Відзнаку вручає селищний голова а у виняткових випадках – інша 

особа за його дорученням. 

3.4. У разі неможливості нагородженого бути присутнім на урочистій 

церемонії особисто, посвідчення та нагрудний знак вручаються його 

представникові або близьким родичам. 

 

4. Заключні положення 

4.1. У випадку втрати (псування) нагрудного знаку його дублікат не 

видається. У випадку втрати посвідчення необхідно звернутись до виконкому 

селищної ради щодо видачі дублікату. 

4.2. В разі смерті особи, нагородженої відзнакою, її посвідчення і 

нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння.  

4.3. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження 

селищною радою. 
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Додаток 2  

 до рішення Власівської селищної ради від 

«__»_____2018 № 

 

ОПИС 

відзнаки – медалі 

«За вагомий внесок у розвиток селища Власівка» 

 

Відзнака має вигляд медалі та складається з двох елементів: колодки та 

самої медалі. 

Верхня частина медалі – колодка виготовлена із латуні, розміром 28×16 

мм пофарбована жовтою та синьою емаллю. На зворотному боці колодки є 

шпилька для кріплення нагороди до одягу. 

Нижня частина – медаль виготовлена методом штампування з латуні у 

вигляді підвіски діаметром 30мм, накладка – фотодрук з покриттям оптичною 

смолою зображення герба смт Власівка та обрамлена смугою. На смузі напис — 

«За вагомий внесок у розвиток селища». Усі зображення і написи рельєфні. 

Підвіска і колодка з’єднуються за допомогою латунного кільця. 

Загальний розмір - 47×30 мм.  
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Додаток 3  

 до рішення Власівської селищної ради від 

«__»_____2018 № 

 

  

Опис Посвідчення  

до Почесної відзнаки - медалі 

«За вагомий внесок у розвиток селища» 

 

Посвідчення до Почесної відзнаки - медалі “За вагомий внесок у розвиток 

селища” представляє собою книжечку – розгортку, розміром 160×110мм (в 

розгорнутому вигляді) обтягнуту штучною шкірою червоного кольору. 

На лицьовому боці посвідчення угорі розміщено малий герб України - 

тризуб, посередині напис: ПОСВІДЧЕННЯ. Всі нанесення виконані золотом. 

Внутрішня сторона посвідчення виконана з картону та несе інформаційну 

функцію. 

На лівій стороні внутрішнього боку у верхній частині посвідчення по 

середині виконано напис: Власівська селищна рада 

Нижче під ним посередині розміщено зображення відзнаки -медалі “За 

вагомий внесок у розвиток селища ” 

На правій стороні внутрішнього боку посвідчення виконано напис: 

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА - МЕДАЛЬ 

«ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК СЕЛИЩА» 

нижче посередині: «НАГОРОДЖЕНО» 

і нижче три лінії для написання прізвища, ім’я, по батькові нагородженого. 

У нижній частині посвідчення посередині розташовано напис: 

Згідно рішення сесії Власівської селищної ради 

 від ___ _________ 20  __ року № ____ 

Посвідчення Почесної Відзнаки скріплюється підписом селищного 

голови та гербовою печаткою Власівської селищної ради. 


