
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  
 

 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради  
„Про затвердження Положення 

про Відзнаку Кропивницької 

міської ради та виконавчого комітету 

„За мужність і героїзм” 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет 
Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити  проєкт  рішення  Кропивницької  міської  ради  „Про 

затвердження Положення про Відзнаку Кропивницької міської ради „За 
мужність і героїзм” (додається). 

 

2. Управлінню персоналу Кропивницької міської ради забезпечити 
внесення проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олег КОЛЮКА 

 

 

 

Світлана Пахолівецька 35 83 82 

 



 

  
ПОГОДЖЕНО 

  
Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради       
„___ ” _________ 2022 року № _____ 

ПРОЄКТ                                                      Проєкт 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від „___”_____________ 20__  року                                                         №____ 

 

Про затвердження Положення про  
Відзнаку Кропивницької міської ради  

та виконавчого комітету  

„За мужність і героїзм”  

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відзначення 

військовослужбовців та інших жителів міста за бездоганне виконання 
військового, службового обов’язків та виявлення особистої мужності і героїзму 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 Затвердити Положення про Відзнаку Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету „За мужність і героїзм” (додається). 
 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                   Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 
 
Світлана Пахолівецька  35 83 82 
 



                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                         Рішення Кропивницької міської ради                                
                                                                           „__”________ 2022  року № __ 

  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДЗНАКУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

“ЗА МУЖНІСТЬ І ГЕРОЇЗМ” 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Відзнака Кропивницької   міської   ради   та   виконавчого комітету “За 
мужність і героїзм” (далі – Відзнака) є формою відзначення 

військовослужбовців та інших жителів міста за бездоганне виконання 

військового, службового обов’язків та виявлення особистої мужності і героїзму.  
2. Відзнакою  можуть бути нагороджені як громадяни України, так і 

громадяни інших держав. 

3. Особа  може  бути  нагороджена  Відзнакою  лише один раз. 

4. Нагородження Відзнакою оформлюється розпорядженням міського 
голови. 

Питання нагородження відзнакою Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету є внутрішньоорганізаційними. Контроль за організацією 
та підготовкою нагородних документів залишається за управлінням персоналу 

Кропивницької міської ради. 

5. Фінансування, пов’язане з реалізацією цього Положення, здійснюється 

за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади. 
6. Опис Відзнаки “За міжність і героїзм” затверджений згідно з додатком 

до цього Положення. 

 
ІІ. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ  

ДО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

“ЗА МУЖНІСТЬ І ГЕРОЇЗМ”  
 

1. Висунення кандидатур для нагородження Відзнакою “За мужність і 

героїзм”  здійснюється гласно за місцем служби.  
2. Клопотання про нагородження Відзнакою вноситься на ім’я міського 

голови керівниками територіальних підрозділів силових та спеціальних 

структур в місті Кропивницькому, а також громадськими організаціями та 
трудовими колективами. 

3. Подання вноситься не пізніше як за 20 днів до визначеної дати. 

4. При  представленні  до  нагородження  Відзнакою Кропивницької 

міської ради “За мужність і героїзм” особи до подання про нагородження 
дадаються: 

відомості  про досягнення  із зазначенням  конкретних заслуг особи,  що  

стали підставою для порушення клопотання; 
біографічна довідка встановленого зразка, в якій зазначаються відомості  
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про нагороди особи, підписана керівником кадрової служби та скріплена 

відповідною печаткою; 

копія паспорта (перша сторінка) або ID-картки; 
згода особи, яка представляється до нагородження, на обробку її 

персональних даних. 

5. Подання та нагородні матеріали щодо нагородження Відзнакою 
попередньо розглядаються відповідним виконавчим органом міської ради за 

сферою діяльності. За результатами розгляду після погодження із секретарем 

міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради 

відповідно до розподілу функціональних повноважень виконавчий орган надає 

міському голові пропозиції щодо нагородження. 
6. Облік, реєстрація та оформлення Відзнаки здійснюється управлінням 

персоналу Кропивницької міської ради. 

7. У разі невідповідності вимогам цього Положення документи 
залишаються без розгляду, про що повідомляється орган, що їх надіслав. 

 

 ІІІ. Порядок вручення 

відзнаки Кропивницької міської ради та виконавчого комітету 
“За мужність і героїзм”  та носіння нагрудного знака 

 

1. Особам, нагородженим Відзнакою “За мужність і героїзм”, вручаються 
нагрудний знак та посвідчення про нагородження Відзнакою (далі - атрибути). 

2. Нагрудний знак носять з лівого боку грудей. 

3. Вручення  атрибутів  здійснюється  в  урочистій  обстановці  міським 
головою та секретарем міської ради. За рішенням міського голови вручення  

Відзнаки може проводитися в іншому порядку. 

4. Відповідальність за організацію і своєчасне нагородження  

Відзнакою покладається на відповідний виконавчий орган за сферою 
діяльності. 

5. У разі, якщо особа була нагороджена Відзнакою „За мужність і 

героїзм” посмертно, атрибути Відзнаки передаються сім'ї нагородженого. 

 

 

 
Начальник управління персоналу                                              Наталія МАГЕР 

 


