
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1506 
 

Про затвердження Положення про нагородження Почесною Грамотою, 
Грамотою, Подякою виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
(нова редакція) 
 

З метою урегулювання питань щодо представлення до нагородження 
Почесною Грамотою, Грамотою, Подякою виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради для відзначення окремих громадян, трудових колективів 
підприємств, установ і організацій всіх форм власності, громадських організацій 
за значний внесок у соціальний, економічний, культурний розвиток 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, високу громадську 
активність, професійну майстерність, мужність та відвагу, діяльність по 
зміцненню законності і правопорядку, благодійну, громадську діяльність, 
сприяння у розвитку місцевого самоврядування, захист інтересів Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №64  від 25.09.2019 р.), 
керуючись ст. 25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Положення про нагородження Почесною Грамотою, 

Грамотою, Подякою Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету (нова 
редакція), згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про затвердження Положення про нагородження 
Почесною Грамотою, Грамотою, Подякою виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради» від 26.02.2013 року №38. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови, керуючого справами О.Галая, постійну депутатську комісію з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій. 
 
 
Міський голова                 А. Балога 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 
до рішення 62 сесії 
Мукачівської міської ради 
від 26.09.2019 № 1506 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну Грамоту, Грамоту, Подяку Мукачівської міської ради  
та її виконавчого комітету (нова редакція) 

 
І. Загальні положення 

1. Почесна Грамота, Грамота, Подяка Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету (далі  - Почесна грамота, Грамота та Подяка) є формою 
відзначення громадян та трудових колективів за заслуги у забезпеченні 
соціального і економічного розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав 
і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у 
виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, 
творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, активну участь у 
вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність та з 
нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат. 

2. Нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою 
оформляється розпорядженням Мукачівського міського голови. 

Питання нагородження відзнаками Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету є внутрішньоорганізаційними. Контроль за організацією 
та підготовкою нагородних документів залишається за відділом контролю та 
забезпечення організаційної діяльності виконавчого комітету та міської ради. 

3. У разі втрати (псування) Почесної грамоти, Грамоти або Подяки, їх 
дублікат не видається. 

 
ІІ. Порядок представлення до нагородження 

 1. Почесною грамотою, Грамотою та Подякою нагороджуються громадяни 
та трудові колективи підприємств, установ і організацій, які зробили значний 
особистий внесок у розвиток Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади або мають інші досягнення, зазначені у 1 пункті 1 розділу цього 
Положення. 

2. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно у 
трудових колективах, де працює або працювала особа. Непрацюючих осіб до 
нагородження можуть представляти громадські організації, творчі спілки тощо, 
членами яких вони є, або органи місцевого самоврядування. 

3. При представлення до нагородження необхідно дотримуватись 
послідовності у нагородженні: Подяка, Грамота, Почесна грамота Мукачівської 
міської ради та її виконавчого комітету. 

4. Особа, яку нагороджено Подякою (Грамотою), може бути представлена 
до наступного нагородження не раніше ніж через 2 роки. 



 
 
Особи можуть бути представлені до повторного нагородження: 

Грамотою або Подякою – не раніше як через 2 роки; 
Почесною грамотою – не раніше як через 5.років. 
 У виняткових випадках представлення до нагородження може відбуватись 
раніше. 
 5. Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою 
вноситься на ім’я Мукачівського міського голови керівниками підприємств, 
установ, організацій, виконавчих органів міської ради (про нагородження 
керівників – їх заступниками) не пізніше ніж як за 14 днів до визначеної дати. 
 У поданні обов’язково зазначається подія і дата нагородження. 
 6. При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою або 
Подякою особи до подання про нагородження додаються: 
 відомості про досягнення особи із зазначенням її конкретних заслуг і 
здобутків у професійній, політичній або громадській діяльності; 
 біографічна довідка встановленого зразка, в якій зазначаються відомості 
про нагороди особи. 
 7. При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою та 
Подякою трудового колективу підприємства, установи або організації із 
зазначенням його економічних показників. 

8. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, 
установи, організації, до нагородних документів додається архівна довідка або 
інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства. 

9. Нагородження Грамотою або Подякою з нагоди відзначення ювілеїв 
підприємств, установ і організацій може відбуватися вперше у 10-ту річницю. 

10. Підготовку проекту розпорядження Мукачівського міського голови про 
нагородження забезпечує відділ контролю та організаційного забезпечення 
діяльності виконавчого комітету та міської ради. 
 11. Почесна грамота, Грамота, Подяка Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету підписуються міським головою (на час відсутності 
міського голови – виконуючим обов’язки міського голови) та скріплюються 
малою гербовою печаткою виконавчого комітету. 
 12. У разі невідповідності вимогам даного Положення, документи 
залишаються без розгляду, про що повідомляється орган, що їх надіслав. 

 
ІІІ. Порядок вручення 

Вручення Почесної грамоти, Грамоти, Подяки Мукачівської міської ради 
та її виконавчого комітету здійснюється в урочистій обстановці Мукачівським 
міським головою (на час відсутності міського голови – виконуючим обов’язки 
міського голови). За рішенням Мукачівського міського голови вручення може 
проводитися в іншому порядку. 

 
 

Секретар міської ради        І Маняк 


