
 
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 24.03.2017. № 447-13/2017 

м. Івано-Франківськ 
 

Про внесення змін до положень 
про Грамоту та Подяку голови 
Івано-Франківської обласної ради,  
затверджених рішенням обласної ради  
від 09.10.2015. № 1773-39/2015  
"Про Програму розвитку місцевого  
самоврядування в Івано-Франківській області  
на 2016-2020 роки" (зі змінами) 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, обласна рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до Положення про Грамоту голови Івано-Франківської 
обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 09.10.2015. № 1773-
39/2015 "Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській 
області на 2016-2020 роки" (зі змінами), виклавши пункт 1 у такій редакції:  

"1. Грамота голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Грамота) є 
відзнакою і заохоченням депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування за сумлінну працю у представницьких органах влади 
Прикарпаття, представників трудових колективів підприємств, установ, 
організацій області за високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-
економічний та культурний розвиток області, а також з нагоди державних та 
професійних свят, відзначення ювілеїв і пам’ятних дат. 

З нагоди ювілеїв та пам'ятних дат до Грамоти голови обласної ради 
можуть виготовлятися спеціальні відзнаки чи медалі, опис яких затверджується 
розпорядженням голови обласної ради. Вручення таких відзнак чи медалей 
також може засвідчуватися відповідним посвідченням." 

2. Внести зміни до Положення про Подяку голови Івано-Франківської 
обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 09.10.2015. № 1773-
39/2015 "Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській 
області на 2016-2020 роки" (зі змінами), виклавши пункт 1 у такій редакції:  

"1. Подяка голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Подяка) є 
відзнакою і заохоченням депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування за сумлінну працю у представницьких органах влади 
Прикарпаття, представників трудових колективів підприємств, установ, 
організацій області за високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-
економічний та культурний розвиток області, а також з нагоди державних та 
професійних свят, відзначення ювілеїв і пам’ятних дат. 



 
З нагоди ювілейних та пам'ятних дат до Подяки голови обласної ради 

можуть виготовлятися спеціальні відзнаки чи медалі, опис яких затверджується 
розпорядженням голови обласної ради. Вручення таких відзнак чи медалей 
також може засвідчуватися відповідним посвідченням." 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування 
(В. Мельничук). 

 
 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич  

 


