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Про надання інформації

Миколаївська обласна державна адміністрація на Ваш запит, що надійшов 
з інтернет - сайту «Доступ до правди» щодо надання копій рішень, 
розпоряджень та інших документів (нормативно-правових, інформаційно- 
розпорядчих) про встановлення заохочувальних відзнак та тексти положень про 
них, в тому числі інформацію про осіб, яких може бути відзначено та вимоги до 
таких осіб повідомляє наступне.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.02.2013 № 40-р 
затверджено Положення про Почесну грамоту та подяку голови Миколаївської 
обласної державної адміністрації, яке пройшло державну реєстрацію в 
головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 22 
лютого 2013 року за № 13/1925 (додається).

Почесною грамотою нагороджуються колективи, працівники 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і 
підпорядкування, посадові особи органів державної влади, місцевого 
самоврядування, члени політичних партій, громадських об'єднань, творчих та 
інших спілок, військовослужбовці та інші особи.

Подяка оголошується колективам, працівникам підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, посадовим особам 
органів державної влади, місцевого самоврядування, членам політичних партій, 
громадських об'єднань, творчих та інших спілок, військовослужбовцям та 
іншим особам.

Почесною грамотою та подякою відзначаються громадяни України та 
іноземці, які працюють або проживають у Миколаївській області, а також в 
інших регіонах України та за її межами.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.02.2017 № 33-р 
встановлено заохочувальну відзнаку голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації «Святий Миколай Чудотворець», затверджено положення про неї, 
які пройшли державну реєстрацію в головному територіальному управлінні 
юстиції у Миколаївській області 9 лютого 2017 року за № 44/2625 (додається).
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Почесною відзнакою нагороджуються жителі Миколаївської області та 
інших областей України за видатні заслуги в економічній, науковій, соціально- 
культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної 
діяльності області або держави.

Додаток: на арк.
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