
ПОЛТАВСЬКАОБЛАСНА РАДА

Третє пленарне засідання сьомої сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

14 червня 2016 року    № 143

                   

Про внесення змін до рішення другого засідання двадцять дев'ятої
позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 18 червня 2015 року

"Про встановлення нагрудного знаку обласної ради “За вірність народу
України ”

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  Положення  про  почесну  відзнаку  Полтавської
обласної ради нагрудний знак “За вірність народу України” та затвердити його
в новій редакції (Додаток 1).

2. Затвердити описи нагрудних знаків “За вірність народу України” І та ІІ
ступенів в новій редакції (Додатки 2-3).

3.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з
корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

               

                ГОЛОВА
         ОБЛАСНОЇ  РАДИ                                    О.Ю.БІЛЕНЬКИЙ



ДОДАТОК 1
до рішення третього засідання сьомої
сесії обласної ради сьомого 
скликання від 14.06.2016 року

                                                            

ПОЛОЖЕННЯ
про почесну відзнаку – нагрудний знак Полтавської обласної

ради “За вірність народу України”

1.  Почесною відзнакою – нагрудним знаком Полтавської обласної
ради “За вірність народу України” нагороджуються військовослужбовці
Збройних  Сил  України  та  інших  утворених  відповідно  до  законів
України  військових  формувань,  як   правило,  громадяни    України
проживаючі  на  території   Полтавської  області  та   які  захищали
(захищають)  незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність
України, учасники бойових дій на Сході України,  та  інші  громадяни
які  проявили  героїзм,  мужність  і  відвагу,  високий  патріотизм,
ініціативність при  виконанні військового (службового), громадянського
обов’язку,  досягли  високих  показників  у  бойовій  і  професійній
підготовці.       

2.  Нагрудний знак Полтавської обласної ради “За вірність народу
України” має два ступені :

нагрудний  знак  Полтавської  обласної  ради  “За  вірність  народу
України” І ступеня;

нагрудний  знак  Полтавської  обласної  ради  “За  вірність  народу
України” ІІ ступеня.
  Вищим ступенем нагрудного знаку є І ступінь.
 
      3. Нагрудним знаком Полтавської обласної ради “За вірність народу
України” І ступеня нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, як  правило, громадяни   України   проживаючі на території
Полтавської  області  та  які  захищали  (захищають)  незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, учасники бойових дій
на Сході України,  та  інші  громадяни  які проявили героїзм, мужність і
відвагу, високий патріотизм, ініціативність при  виконанні військового
(службового),  громадянського обов’язку, досягли високих показників у
бойовій  і  професійній  підготовці  виключно  за  особисту мужність  і
відвагу, героїзм, сміливі і самовіддані дії, виявлені в бойових операціях,
у  розкритті  особливо  тяжких резонансних  злочинів,  самовіддані  дії  в
стані ризику для життя або в разі отримання поранення під час несення
служби чи затримання (знешкодження) небезпечних злочинців.

Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.

4.  Нагрудним  знаком  Полтавської  обласної  ради  “За  вірність
народу  України”   ІІ  ступеня  нагороджуються  військовослужбовці



Збройних  Сил  України  та  інших  утворених  відповідно  до  законів
України  військових  формувань,  як   правило,  громадяни    України
проживаючі  на  території   Полтавської  області  та   які  захищали
(захищають)  незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність
України, учасники бойових дій на Сході України,  та  інші  громадяни
які  проявили  героїзм,  мужність  і  відвагу,  високий  патріотизм,
ініціативність при  виконанні військового (службового), громадянського
обов’язку,  досягли  високих  показників  у  бойовій  і  професійній
підготовці  за  досягнення  високих  показників  у  службі  та  бойовій
підготовці,  виявлені  при  виконанні  службового,  військового,
громадянського обов’язку.

5.Нагороди  встановлюються  рішенням  обласної  ради,  у
відповідності  до геральдичних стандартів, мають особливий статус  та
не потребують державної реєстрації.
        6.  Нагородження нагрудним знаком “За вірність народу України”
здійснюється за розпорядженням голови обласної ради.
        7. Представлення до нагородження нагрудним знаком “За вірність
народу  України”  проводиться  за  обґрунтованим  поданням  до  голови
обласної ради  керівництвом  військових частин Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
установ та організацій, органів  місцевого  самоврядування, громадських
організацій Полтавської області.   

8.  За  дорученням  голови  обласної  ради  подання,  пов'язане  з
представленням до  нагород та заохочень,   попередньо розглядається на
засіданні  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  забезпечення
правоохоронної  діяльності,  боротьби з  корупцією, забезпечення прав і
потреб військових та учасників бойових дій..

 9. Подання на ім'я голови обласної ради повинне містити  коротку
характеристику  конкретних  заслуг  особи,  що  стали  підставою  для
порушення клопотання про нагородження. 

 10.  Головним і  визначальним критерієм при цьому мають бути
наявність  достатніх  показників,  заслуг,  високих  здобутків  у  бойовій,
службовій, професійній та громадській діяльності.

 11.  Вручення  нагрудного  знаку  “За  вірність  народу  України”
проводиться  головою обласної ради, обласної державної адміністрації,
їх  заступниками, депутатами обласної ради, в обстановці урочистості і
широкої гласності. 

 12. Повторне нагородження нагрудним знаком “За вірність народу
України”  одного й того ж ступеню не проводиться.

 13.  Нагородженому  нагрудним  знаком  “За  вірність  народу
України”  вручаються нагрудний знак і посвідчення до нього.

14. Нагрудний знак “За вірність народу України”  носять на лівому
боці  грудей  після  державних  нагород  та  відомчих  заохочувальних
відзнак України.

15. Інформація про вручення нагороди вноситься в особову справу
нагородженого,  його  трудову  книжку  із  зазначенням  дати  і  номера
розпорядження голови обласної ради.



16.   З  метою  забезпечення  контролю  за  врученням  нагрудного
знаку  в  обласній  раді  ведеться  журнал  обліку  вручених  відзнак  і
посвідчень. Посвідчення має порядковий номер.

17. Інформація про нагородження нагрудним знаком “За вірність
народу України”   висвітлюється на сайті Полтавської обласної ради та в
засобах масової інформації в установленому порядку

18. Нагрудний знак “За вірність народу України”   та посвідчення
до нього є  відзнакою обласної ради.

Перший заступник голови 
обласної ради            Є.М.Холод



         ДОДАТОК 2
до рішення третього засідання сьомої 
сесії обласної ради сьомого скликання 
від 14.06.2016 року

ОПИС
нагрудного знаку “За вірність народу України” 

 I ступеня

Нагрудний знак I ступеня виготовляється із золотавого металу і має форму
хреста,  загальним  розміром 40Х40мм.  Хрест,  із  золотавого  металу, рельєфний,
покладено на сині діагональні промені, які мають форму по загальному контуру,
наближену  до  квадрату,  габаритні  розміри  -  32Х32мм.  Промені  василькового
кольору,  з  золотавими  краплями  по  центральним,  діагональним  променям  з
чотирьох сторін.   На лицьовому  боці  знаку, накладка в  формі  кола,  діаметром
26,5мм, у верхній половині якого зображено золотий лавровий вінок діаметром 23
мм, по центру вгорі  золота  римська цифра «І»,  нижня половина кола прикрита
золотавою стрічкою, діаметром 26,6мм з написом «За вірність народу України», по
колу. У центрі на  фоні кола із василькової емалі розташований золотистий тризуб.

На зворотному боці  повторюється  загальний  малюнок лицьової  частини
нагороди (хрест поверх променів), без введення кольору, тільки метал золотавого
кольору. По центру кола розташовано номер нагороди.

Усі зображення і написи рельєфні, кольорові зображення – з емалі.
За допомогою кільця з вушком нагрудний знак з’єднується з прямокутною

колодкою,  виготовлено  із  золотистого  металу  і  обтягнутою  стрічкою.  Розмір
колодки: висота - 14мм, ширина – 32мм. На зворотному боці колодки розміщено
застібку для прикріплення нагрудного знаку до одягу.

Стрічка  нагороди  «За  вірність  народу  України»  шовкова  з  двома
горизонтальними  смужками  синього  та  жовтого  кольорів  по  7мм  кожна,
розташованих відповідно у верхній та нижній частинах колодки.
        Планка нагороди  «За вірність народу України» являє собою прямокутну
металеву пластинку,  обтягнуту стрічкою.
Розмір планки: висота – 12мм, ширина – 24 мм.

Перший заступник 
голови обласної ради       Є.М.Холод

                         

      



         ДОДАТОК 3
до рішення третього засідання сьомої 
сесії обласної ради сьомого скликання 
від 14.06.2016 року

ОПИС
нагрудного знаку “За вірність народу України” 

 IІ ступеня

Нагрудний  знак  IІ ступеня  виготовляється  із  сріблястого  металу  і  має
форму  хреста,  загальним  розміром  40Х40мм.   Хрест,  із  сріблястого  металу,
рельєфний,  покладено  на  сині  діагональні  промені,  які  мають  форму  по
загальному  контуру,  наближену  до  квадрату,  габаритні  розміри  -  32Х32мм  .
Промені  василькового  кольору,  з  срібними  краплями  по  центральним,
діагональним променям з чотирьох сторін.  На лицьовому боці знаку, накладка в
формі  кола,  діаметром  26,5мм,  у  верхній  половині  кола  зображено  срібний
лавровий вінок діаметром 23 мм, по центру вгорі срібна римська цифра «І», нижня
половина  кола  прикрита  срібною  стрічкою,  діаметром  26,6мм  з  написом  «За
вірність народу України», по колу. В центрі – на  фоні кола із василькової емалі
розташований сріблястий тризуб.

На зворотному боці  повторюється  загальний  малюнок лицьової  частини
нагороди (хрест поверх променів), без введення кольору, тільки метал сріблястого
кольору. По центру кола розташовано номер нагороди.

Усі зображення і написи рельєфні, кольорові зображення – з емалі.
За допомогою кільця з вушком нагрудний знак з’єднується з прямокутною

колодкою,  виготовлено  із  сріблястого  металу  і  обтягнутою  стрічкою.  Розмір
колодки: висота - 14мм, ширина – 32мм. На зворотному боці колодки розміщено
застібку для прикріплення нагрудного знаку до одягу.

Стрічка  нагороди  «За  вірність  народу  України»  шовкова  з  двома
горизонтальними  смужками  синього  та  жовтого  кольорів  по  7  мм  кожна,
розташованих відповідно у верхній та нижній частинах колодки.
        Планка нагороди  «За вірність народу України» являє собою прямокутну
металеву пластинку,  обтягнуту стрічкою.
Розмір планки: висота – 12мм, ширина – 24 мм.

Перший заступник 
голови обласної ради             Є.М.Холод

                         

      


