
Додаток 1 

до рішення  обласної ради 

 від 09.08.2013  № 24-21/VI  

 

 (із змінами, внесеними рішеннями 

обласної ради  

від 27.06.2014 №32-23/VI, 

від 08.02.2017 №12-29/VII, 

від 23.04.2021 № 6-38/VIII, 

від 02.12.2022 № 15-19/VIII ) 

  

 

Положення 

про Почесну відзнаку "За заслуги перед Черкащиною" 

 

1. Почесна відзнака "За заслуги перед Черкащиною" (далі – Відзнака) 

є відзнакою Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаської 

обласної ради для нагородження за визначні особисті заслуги перед 

Черкащиною в  економічній, науковій, соціально-культурній,  військовій, 

державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності. 

2. Відзнакою можуть бути нагороджені жителі Черкаської області, 

громадяни України та громадяни інших держав. Нагородження Почесною 

відзнакою  може бути проведено посмертно. 

3. Нагородженим вручається нагрудний знак "За заслуги перед 

Черкащиною", посвідчення встановленого зразка та грошова винагорода в 

розмірі 20 000 грн. за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених 

головному розпоряднику коштів "Обласна рада". 

У разі нагородження особи посмертно Почесна відзнака, посвідчення, 

футляр і грошова винагорода вручаються іншому члену подружжя (що 

перебував із нагородженим в офіційному шлюбі та спільно проживав із ним), у 

разі відсутності іншого члена подружжя – дитині нагородженого (яка досягла 

повноліття), у разі відсутності іншого члена подружжя та повнолітніх дітей – 

одному з батьків, а у разі їх відсутності – іншим членам сім’ї. 

4. Відзнакою, як правило, нагороджуються особи, які раніше 

заохочувалися відзнаками обласної державної адміністрації, обласної ради 

(Почесними грамотами, грамотами тощо). 

5. Особу може бути нагороджено Відзнакою один раз. Повторно 

Відзнака не вручається. 

6. Нагородження Відзнакою здійснюється з нагоди державних свят, 

ювілейних дат від дня заснування області, ювілейних та пам’ятних дат. 

7. Висунення кандидатур для нагородження Відзнакою здійснюється 

гласно за ініціативою органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 

влади, трудових колективів, політичних партій та громадських організації. 
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8. Подання про нагородження Відзнакою вноситься  до обласної 

державної адміністрації і обласної ради головами районних державних 

адміністрацій, головами районних рад, міськими головами міст обласного 

значення, керівниками структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, як правило, не пізніше  як за місяць до визначеної 

дати. 

У поданні обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, 

посада та  подія, з нагоди якої пропонується нагородження Відзнакою. 

9.  Одночасно з поданням про нагородження Відзнакою подаються 

відомості про досягнення особи та біографічна довідка, копія паспорта та 

ідентифікаційного номера. 

10. Подання про нагородження Відзнакою і додані до нього документи 

розглядаються комісією з питань нагородження при обласній державній 

адміністрації (далі – Комісія). За результатами розгляду документів Комісія 

приймає відповідне рішення та  вносить його на розгляд голові обласної 

державної адміністрації та голові обласної ради. 

11. Про нагородження Відзнакою видається спільне розпорядження  

голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. 

12. Вручення Відзнаки здійснюється в урочистому порядку головою 

обласної державної адміністрації та головою обласної ради  під час проведення 

урочистих заходів. За рішенням голови обласної державної адміністрації і 

голови обласної ради вручення може проводитися в іншому порядку. 

 

 

 

Керівник секретаріату  

обласної ради                                                                                В. Мовчан 


