
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про запровадження відзнаки  

міського голови м.Івано-Франківська 

«За честь і звитягу»  

 

 З метою відзначення учасників антитерористичної операції на Сході 

України військовослужбовців, добровольців, правоохоронців, медичних 

працівників, рятувальників, волонтерів, інших категорій громадян – 

мешканців/уродженців міста Івано-Франківська, керуючись ст. 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 
 

вирішив: 
 

1. Запровадити відзнаку міського голови м.Івано-Франківська «За честь і 

звитягу». 

 

2. Затвердити Положення про відзнаку міського голови м.Івано-Франківська 

«За честь і звитягу» (додаток 1). 

 

3. Затвердити форму подання про нагородження відзнакою Івано-

Франківського міського голови «За честь і звитягу» (додаток 2). 

 

4. Відділу внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради (І.Кінаш), 

відділу патронатної служби виконавчого комітету міської ради (В.Дротянко) 

оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

О.Левицького. 

 
 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 



 
Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

    від__________№_________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про відзнаку міського голови м.Івано-Франківська 

«За честь і звитягу» 

 

1. Відзнака міського голови м.Івано-Франківська «За честь і звитягу» 

(далі Відзнака) є нагородою місцевого значення, яка вручається мешканцям 

та уродженцям міста Івано-Франківська, а у окремих випадках - за окремим 

розпорядженням міського голови – іншим громадянам України, які проявили 

мужність, звитягу та героїзм, захищаючи територіальну цілісність і 

незалежність України, або мають інші вагомі заслуги чи досягнення під час 

особистої участі в антитерористичній операції на Сході України (в тому 

числі і за волонтерську діяльність). 

2. Відзнакою нагороджуються учасники антитерористичної операції на 

Сході України військовослужбовці, добровольці, правоохоронці, медичні 

працівники, рятувальники, волонтери, інші категорії мешканців та 

уродженців міста Івано-Франківська. 

3. Подання про нагородження Відзнакою на ім’я міського голови 

вносяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

обласним та міським військовими комісаріатами, Головним управлінням 

Національної поліції в Івано-Франківській області, Івано-Франківським 

відділом поліції ГУНП в Івано-Франківській області, управлінням Служби 

безпеки України в Івано-Франківській області, управлінням ДСНС України в 

Івано-Франківській області, громадськими та волонтерськими організаціями і 

об’єднаннями, які зареєстровані та діють у встановленому законом порядку, 

представники яких брали/беруть участь в антитерористичній операції на 

Сході України та у волонтерському русі.  

4. Клопотання та подання про нагородження Відзнакою вноситься до 

загального відділу Івано-Франківської міської ради (каб. № 209) не пізніше, 

ніж за 30 днів до очікуваної дати нагородження.  

5. До Відзнаки додається посвідчення встановленого зразка, яке 

ідентифікує власника даної відзнаки, посвідчення підписує міський голова 

м.Івано-Франківська. 

6. Вручення Відзнаки здійснюється на урочистостях з нагоди Дня 

Незалежності України, Дня Героїв, Дня Збройних Сил України, Дня Міста, 

Дня захисника України, інших важливих суспільних подій. 

7. Рішення про нагородження Відзнакою приймається міським головою і 

оформляється розпорядженням міського голови. 

8. Підготовка розпорядження про нагородження Відзнакою, а також облік 

і замовлення Відзнак здійснюється відділом кадрів виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради. 



9. Відзнака вручається Івано-Франківським міським головою або за його 

дорученням секретарем міської ради, першим заступником, заступниками 

міського голови та керуючим справами виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради. 

10. Нагородження Відзнакою проводиться одноразово. Нагородження 

Відзнакою може бути здійснено посмертно, в цьому випадку Відзнака 

вручається рідним загиблого. 

11. Втрачені Відзнаки та посвідчення до них повторно не видаються. 

12. Контроль за врученням Відзнак здійснюють відповідні відділи та 

управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

13. Зразок Відзнаки затверджується окремим розпорядженням міського 

голови. 
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради      Ігор Шевчук 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

    від__________№_________ 
 

 

П О Д А Н Н Я 
п р о   н а г о р о д ж е н н я 

в і д з н а к о ю   м і с ь к о г о   г о л о в и   м. І в а н о – Ф р а н к і в с ь к а 

« З а   ч е с т ь   і   з в и т я г у » 
 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові                      

              

2. Посада і місце роботи, служби         

              

3. Число, місяць, рік і місце народження           

                                                               

4. Стать          5. Національність        

6. Освіта             

              
(які учбові заклади закінчив (ла), коли, спеціальність за дипломом) 

7. Які має державні нагороди України, дата нагородження        

              

8. Домашня адреса                

         Тел.          

9. Службова адреса              

         Тел.      

10. Загальний стаж роботи   стаж роботи в даному колективі    

11. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи (під час участі в 

антитерористичній операції чи волонтерській діяльності, подячні листи, грамоти 

військових частин, ін.)          

              

 

 

Кандидатура            рекомендована 

зборами (правлінням) колективу         

             

              
 

Представляється до нагородження відзнакою міського голови м.Івано-Франківська «За 

честь і звитягу». 

 

 

Керівник підприємства, установи, організації        

 

 

“ “     20      року 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради      Ігор Шевчук 

 


