
                       Затверджено 
 

                               розпорядження голови обласної  
                               державної адміністрації 
  

                       05.10.2005                          №  350 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
 

про комісію з питань нагородження при обласній державній адміністрації 
 

 
 1. Комісія з розгляду питань нагородження при обласній державній 
адміністрації (далі – Комісія) утворюється головою облдержадміністрації з 
метою вдосконалення нагородної справи, забезпечення додержання порядку 
представлення до нагородження, вручення державних нагород, впровадження 
принципів відкритості, гласності та прозорості, широкого залучення 
громадськості до процесу нагородження та для попереднього розгляду 
питань, пов’язаних з подаванням до нагородження державними нагородами 
України. 

 
2. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при 

облдержадміністрації. 
 
3.  Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, 

відповідального секретаря та   її    членів.  
 
4.  Склад комісії затверджується головою обласної державної 

адміністрації.  
 
5.       У своїй діяльності комісія керується:  
 
Законом України «Про державні нагороди України», Указами 

Президента України «Про вдосконалення нагородної справи в Україні», «Про 
почесні звання України», «Про Порядок представлення до нагородження та 
вручення державних нагород України», цим Положенням. 

 
6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
 
розглядає матеріали щодо нагородження державними нагородами, 

заслуховує інформацію щодо доцільності нагородження з відповідним 
висновком та витягом з протоколу засідання колегії структурного підрозділу 
облдержадміністрації,  визначається щодо нагородження; 
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подає на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо 

нагородження державними нагородами; 
 
розглядає матеріали про видачу дублікатів нагород і документів до них 

особам, які з різних причин їх втратили, та подає пропозиції стосовно видачі 
дублікатів нагород і документів до них на розгляд голови 
облдержадміністрації; 

 
розглядає заяви та скарги, пов’язані з попереднім розглядом питань 

щодо нагородження; 
 
Комісія для виконання покладених на неї завдань має право 

одержувати в установленому порядку необхідну інформацію, матеріали і 
документи стосовно осіб, які представляються до нагородження. 

 
8. Засідання Комісії проводяться за необхідністю.  
 
Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні 

більш як половина її членів. 
 
Рішення Комісії оформлюється протоколом. 
 
9. У разі коли клопотання про нагородження не підтримується, 

матеріали із зазначенням причини відхилення повертаються органу, який 
вносив подання, за підписом голови Комісії або його заступника. 

 
10. Підготовку матеріалів на засідання Комісії, її організаційне 

забезпечення та контроль за своєчасним виконанням прийнятих рішень 
здійснює відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації. 

 
 
 

Керівник апарату  
обласної державної адміністрації 

 
 
Р.В. Дригинич 

  
 


