
Додаток 2  

до рішення обласної ради  

від 17.12.2003 р. № 14-13 

 

ОПИС  
Почесної грамоти Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради  

та нагрудного знака до неї 

 

 

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради складається з 

обкладинки і вкладки. 

 

Обкладинка має форму прямокутника розміром 300 х 420 мм, складеного в один згин. На 

лицьовому боці містяться тиснені фарбою золотистого кольору слова «Черкаська обласна 

державна адміністрація. Черкаська обласна рада. Почесна грамота». 

 

Обкладинка виготовляється із твердого картону, обтягнутого шкірімітом вишневого 

кольору. 

 

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має розмір 297 х 420 мм, 

складеного в один згин. В результаті утворюється чотири сторінки розміром 210 х 297 мм 

кожна. 

 

На першій сторінці вкладки на художньо оформленому тлі з використанням елементів 

Державного прапора України та герба Черкаської області (розміщеного у верхньому 

правому куті сторінки) в центрі розміщено слова «Почесна грамота Черкаської обласної 

державної адміністрації і обласної ради», набрані шрифтом крупного кегля. 

 

На другій сторінці на художньому тлі блакитного відтінку в центрі розміщено слова 

«Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради», набрані 

шрифтом середнього кегля. У нижньому лівому куті на тлі розміщено повноколірне 

зображення нагрудного знака до Почесної грамоти Черкаської обласної державної 

адміністрації і обласної ради. 

 

На третій сторінці на художньому тлі блакитного відтінку у правому верхньому куті 

розміщено повноколірний герб Черкаської області. 

 

Друга і третя сторінка оформлені таким чином, що становлять єдину художньо-графічну 

площину, і об'єднані спільною рамкою. 

 

На третій сторінці вдруковується текст згідно з розпорядженням про нагородження за 

підписами голови Черкаської обласної державної адміністрації та голови Черкаської 

обласної ради. 

 

Нагрудний знак до Почесної грамоти Черкаської обласної державної адміністрації і 

обласної ради виготовляється з латуні з покриттям деталей позолотою та сріблом і має в 

основі різносторонній хрест із гострими кутами, покритий емаллю малинового кольору. 

Хрест накладено на медальйон, по якому в напрямку сторін хреста розходяться промені. 

Посередині хреста кріпиться щит із зображенням герба Черкаської області, в нижній 

частині якого накладено стрічку з написом «За заслуги». 

 

У верхній частині медальйона розміщено вушко з кільцем, що кріпить відзнаку до колодки. 



Колодка покрита емаллю в тон покриття хреста із розміщеними посередині вертикально 

двома стрічками шириною 3,5 мм кожна, жовтого та блакитного кольорів. У нижній частині 

колодки знаходиться напис «Черкаська область», підкреслений орнаментом. 

 

Колодка, кільце та медальйон покриті сріблом. 

 

Хрест та щит герба покриті позолотою. 

 

Розмір відзнаки між протилежними кінцями хреста 45мм. 

 

Довжина відзнаки з колодкою 91 мм. 

 

Розмір колодки: довжина - 40 мм., ширина - 27 мм. 

 

Основна шестикутна зірка, лавровий вінок та стрічка позолочені. 

 

На верхньому кінці знака розміщено дужку для кріплення за допомогою кільця до колодки. 

 

Зворотній бік колодки обладнаний застібкою для прикріплення знака до одягу. 

Керівник секретаріату обласної ради В.О. Мовчан 

 


