
 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія                                                                        Восьмого скликання 

 
23.04.2021                                                                                                         №60 
 

Про встановлення відзнак  

Андрушівської міської ради 

 

            Відповідно ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, 

установ та організацій Андрушівської міської територіальної громади, 

громадян, які внесли вагомий особистий внесок у розвиток громади, досягли 

значних успіхів у професійній, громадській діяльності, за визначні заслуги у 

розвитку економіки та соціальної сфери громади, врахувавши рекомендації 

постійних комісій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Установити відзнаки Андрушівської міської ради: 

1)  Звання «Почесний громадянин Андрушівської міської територіальної 

громади»; 

2)  Грамота Андрушівської  міської ради; 

3)  Подяка Андрушівської міської ради; 

4)  Вітальна адреса Андрушівського міського голови.  

2. Затвердити Положення про відзнаки Андрушівської міської ради 

(додається).  

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

законності, правопорядку, запобіганню корупції, депутатської етики та 

місцевого самоврядування (Савенко О.Ю.) та заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради Демченка С.Д.  

 

 

Міський голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА 

 
 



                                                                 Додаток  

до рішення сьомої сесії 

                                                                 Андрушівської  міської ради  

восьмого скликання      

                                                                  від 23.04.2021 року  №60 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відзнаки Андрушівської міської ради 

 

І.  Загальні положення. 

1. Відзнаками Андрушівської міської ради (далі – Відзнаки) є: 

1)  Звання «Почесний  громадянин Андрушівської  міської територіальної 

громади»; 

2)  Грамота Андрушівської міської ради; 

3)  Подяка Андрушівської міської ради; 

4)  Вітальна адреса Андрушівського міського голови. 

2. Відзнаки є заохоченням та формою відзначення за вагомі здобутки в галузі 

державного будівництва та місцевого самоврядування, значний внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток громади, підприємств, 

організацій та установ, плідну благодійну та громадську діяльність, а також з 

нагоди державних та професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат. 

 

ІІ.   Звання «Почесний громадянин Андрушівської міської  

територіальної громади». 

1. Звання «Почесний громадянин Андрушівської міської територіальної 

громади» (далі-Звання) є вищою відзнакою жителів громади, присвоюється 

громадянам України за досягнення, зазначені у пункті 2 розділу 1 цього 

Положення. 

2. Право  присвоєння Звання належить Андрушівській міській раді і 

присвоюється особі лише один раз. Звання присвоюється щорічно не більше 

ніж трьом особам. 

3. Клопотання про присвоєння Звання можуть  вноситися міською радою, 

виконавчим комітетом, постійними комісіями міської ради, трудовими 

колективами за місяць до чергової сесії, що передує Дню Незалежності. 

4. До клопотання додаються такі документи: 

1) біографічна довідка про кандидата; 

2) відомості про досягнення особи, за які вона представляється до присвоєння 

Звання; 

3) фотокартка  9х12 см. 

5. Самовисунення на Звання не розглядаються. 

6. Рішення про присвоєння Звання приймається по кожній кандидатурі 

окремо більшістю від загального складу міської ради. 

7. Робота з узагальнення клопотань , подання їх на розгляд сесії міської ради, 

підготовка проєктів рішень ради з питань присвоєння Звання, здійснення 



записів у Книзі Почесних Громадян   Андрушівської   міської територіальної 

громади покладається на відділ організаційно – кадрового забезпечення 

Андрушівської  міської ради. 

8. Церемонія присвоєння Звання відбувається щорічно в День Незалежності 

України. 

9. Особам, яким присвоєно Звання вручається посвідчення та медаль 

«Почесний громадянин  Андрушівської міської територіальної громади». 

Запис про Почесного громадянина Андрушівської міської  територіальної 

громади вноситься до Книги «Почесних Громадян  Андрушівської міської   

територіальної громади», яка постійно зберігається в міській раді. 

10. Медаль «Почесний громадянин  Андрушівської міської територіальної 

громади» і посвідчення вручається міським головою або за його дорученням 

іншою особою під час проведення урочистостей. 

11. Дублікати посвідчення та медалі не видаються. 

12. Посвідчення «Почесний громадянин Андрушівської міської територіальної 

громади» містить на зовнішній стороні зображення герба міста і напис 

«Посвідчення почесного громадянина Андрушівської міської територіальної 

громади». На внутрішній - № ПОСВІДЧЕННЯ, Прізвище, ім’я по батькові 

почесного громадянина Андрушівської міської територіальної громади, № 

рішення сесії Андрушівської міської ради, яким присвоєно Звання, підпис 

міського голови та печатка міської ради. 

13. Медаль має круглу форму і виготовляється із металу золотого відтінку.  По 

колу медалі - напис «Почесний громадянин  Андрушівської міської 

територіальної громади». В середині медалі розташований герб Андрушівської 

міської ради. Медаль за допомогою дужки і кільця з’єднується зі стрічкою, 

розділеною по вертикалі на дві рівні частини синього та жовтого кольорів. 

 

ІІІ.   Грамота і Подяка Андрушівської міської ради. 

1. Грамотою і Подякою Андрушівської міської ради відзначаються трудові 

колективи підприємств, організацій та установ, громадські об’єднання 

громади, жителі громади, громадяни України за досягнення, зазначені в пункті 

2 розділу 1 цього Положення.  

У виняткових випадках Грамотою і Подякою можуть бути відзначені 

громадяни інших держав. 

2. Відзначені Грамотою або Подякою можуть бути знову удостоєні нагороди, 

але не раніше, як через 3 роки після попереднього нагородження. 

3. Грамота є відзнакою вищого рівня стосовно Подяки. 

4.  Подання про відзначення Грамотою і Подякою вносять до міської ради 

міський голова, постійні комісії міської ради, керівники або трудові колективи 

міських установ, підприємств та організацій за місяць до конкретної дати. 

5. В поданні  про відзначення Грамотою і Подякою вказуються конкретні 

досягнення, за які особи представляються до відзначення. 

6. Рішення про відзначення Грамотою і Подякою приймаються міським 

головою (у разі його відсутності – секретарем міської ради) і оформляється 

розпорядженням. 



При нагородженні Грамотою  вручається грошова винагорода в розмірі 300 

гривень, при врученні Подяки – у розмірі 200 гривень або цінний подарунок 

на таку ж суму. 

 

ІV. Вітальна адреса Андрушівського міського голови. 

1. Вітальна адреса Андрушівського міського голови встановлюється для   

відзначення та заохочення громадян за сумлінну працю та високу професійну 

майстерність. 

2. Вручення Вітальної адреси приурочується до загальнодержавних, 

галузевих свят, ювілейних дат. 

3. Клопотання про відзначення Вітальною адресою подаються  керівниками 

та трудовими колективами  підприємств, установ та організацій на розгляд 

міському голові  за місяць до конкретної дати (професійного свята, ювілею 

тощо). 

Ініціювати відзначення Вітальною адресою може також міський голова та 

його заступники, постійні комісії та депутати міської ради. 

4. Рішення про відзначення Вітальною адресою приймається міським головою 

та оформляється його розпорядженням. 

5. Особі, відзначеній Вітальною адресою, вручається Вітальна адреса та 

грошова винагорода  в розмірі 150 гривень або цінний подарунок на таку ж 

суму. 

 

V. Заключні   положення. 

1. Відзнаки міської ради вручаються міським головою або за його 

дорученням іншими уповноваженими особами під час проведення 

урочистостей. 

2. Кошти для виготовлення медалей, посвідчень, Почесних Книг, Грамот, 

Подяк, Вітальних адрес передбачаються у міському бюджеті. 

3. Виготовлення, облік та реєстрація відзнак здійснюється відділом 

організаційно - кадрового забезпечення  Андрушівської міської  ради. 

4. Рішення про вшанування відзнаками міської ради висвітлюється на 

офіційному сайті  Андрушівської міської ради. 

 

 

Керуючий справами      

виконавчого комітету                                 Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 


