
Затверджене рішенням міської ради 
від 25.03.2011 № 170, зі змінами 

відповідно до рішень міської ради від 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про відзнаку «За заслуги перед містом Олександрією» 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Членам Олександрійської міської територіальної громади, іншим громадянам 

України, іноземним громадянам, які народились, працюють чи постійно проживають не 
менше 10 років у місті Олександрії та інших населених пунктах, що входять до 
адміністративно-територіальних меж міста Олександрії, мають значні особисті заслуги 
перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у соціально-економічний, 
науковий, спортивний, культурний розвиток територіальної громади, за рішенням 
Олександрійської міської ради може бути присвоєно відзнаку «За заслуги перед містом 
Олександрією» (далі – Відзнаку). 

1.2. Рішення про нагородження Відзнакою приймається відкритим голосуванням 
Олександрійською міською радою виключно за поданням комісії по визначенню осіб для 
нагородження Відзнакою. 

1.3. Присвоєння Відзнаки відбувається виключно один раз на рік не більше ніж 
трьом особам, які відповідають вказаним критеріям. Одна особа може бути нагороджена 
Відзнакою лише один раз. 

1.4. Присвоєння Відзнаки посмертно не проводиться. 
 

2. Порядок внесення кандидатур та їх розгляд 
 
2.1. Подання щодо присвоєння Відзнаки надається міському голові трудовими 

колективами підприємств, установ та організацій міста, політичними партіями та 
громадськими організаціями, зареєстрованими у місті, громадянами міста, постійними 
комісіями міської ради. 

2.2. Внесене подання повинно містити загальні відомості про особу, яку 
представляють до нагородження, а також вказівку на її заслуги, що стали підставою для 
порушення клопотання про нагородження. До подання додаються документи, що 
підтверджують зазначені в поданні відомості (в трьох примірниках). 

2.3. Попередній розгляд і підготовку проектів рішень міської ради щодо 
нагородження Відзнакою готує комісія по визначенню осіб для нагородження відзнакою 
«За заслуги перед містом Олександрією». Консультативну допомогу щодо визначення 
фактичних даних, зазначених у поданні для нагородження Відзнакою, надає комісія з 
питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки міської ради. 

2.4. Всі висновки та рекомендації надані комісією по визначенню осіб для 
нагородження Відзнакою та, в разі необхідності, комісією з питань топоніміки, охорони 
культурної спадщини та місцевої символіки надаються для ознайомлення депутатам 
міської ради. 

 
3. Вручення відзнаки 

 
3.1. Вручення Відзнаки проводиться в урочистій обстановці під час святкування 

відповідного професійного, або загальноміського свята, або на початку засідання сесії 
міської ради. 

3.2. Нагородження проводиться міським головою та секретарем міської ради. 
Нагородження Відзнакою проводиться тільки виключно нагородженому. Вручення 
нагороди може проводитись близьким рідним нагородженого в разі його передчасної 
смерті за час початку ініціативи нагородження Відзнакою. 

3.3. Нагородженому вручається відповідний нагрудний знак і видається посвідчення, 



зразки яких затверджуються міською радою. 
3.4. Інформація про присвоєння та вручення Відзнаки публікується в офіційному 

виданні міської ради після її вручення. 
3.5. Секретарем міської ради ведеться Книга нагороджених відзнакою «За заслуги 

перед містом Олександрія». По одному примірнику матеріалів щодо нагороджених 
передаються музеям міста для зберігання, один примірник передається до архівного 
відділу міської ради. Список осіб, нагороджених Відзнакою після прийняття чергового 
рішення про нагородження Відзнакою надається для оприлюднення засобам масової 
інформації і публікується в обов'язковому порядку у газеті, засновником якої є 
Олександрійська міська рада. 

3.6. Особам, нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією», 
вручається одноразова грошова винагорода у розмірі 1500 (тисяча п’ятсот) грн. 

3.7. Відзнаку «За заслуги перед містом Олександрією» носять на грудях зліва.  
 

4. Позбавлення нагороди 
 
4.1. Позбавлення Відзнаки може бути ініційоване виключно у випадку, якщо особа, 

нагороджена Відзнакою була засуджена за скоєння тяжкого та особливо тяжкого 
кримінального злочину. 

4.2. Рішення про позбавлення Відзнакою може прийняти міська рада виключно у 
такому ж порядку, як і нагородження Відзнакою. 

4.3. Особа, позбавлена нагороди, зобов'язана її повернути. 
4.4. Дублікати нагород або документів про нагородження Відзнакою, не видаються, 

в тому числі і в разі їх втрати. 
 

____________________ 


