
 
УКРАЇНА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  

«22» січня   2021                                                                                                        № 29 

 

Про затвердження Положення 

про нагородження Подяками, 

Почесними грамотами та  

присвоєння звання «Почесний громадянин  

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» 

 

Враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних осіб, з 

метою прижиттєвого вшанування та відзнаки особистостей, які зробили вагомий 

внесок в розвиток Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, піднесення їх статусу у світі, в знак великої поваги до їх громадської 

діяльності та метою відзначення патріотизму громадян, зміцнення місцевого 

самоврядування, керуючись ст.. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконком Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про звання “Почесний громадянин Саф’янівської  сільської 

об’єднаної територіальної громади” (додається). 

 

2. Затвердити Положення про Почесну грамоту та  Подяку   Саф’янівської сільської 

ради (додається). 

 

3. Секретарю сільської ради  Мазуру С.І. забезпечити виготовлення необхідної 

кількості бланків  Почесної грамоти, Подяки Саф’янівської  сільської ради, «Книги 

Почесних громадян Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області », нагрудних знаків та посвідчень «Почесний громадянин Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області». 

 

4. Фінансово-бухгалтерському відділу передбачити кошти для виготовлення бланків 

грамот, подяк, книги, нагрудних знаків та посвідчень «Почесний громадянин   

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » 

(відповідно до п.3). 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.      

 

Саф’янівський сільський голова                                                        Наталія ТОДОРОВА 

  



 

Додаток 1 

до рішення  виконкому 

від 22.01. 2021 року № 29 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про звання"Почесний громадянин 

Саф’янівської сільської об’єднаної територіальної громади" 

 

Звання "Почесний громадянин  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області " є свідченням визнання територіальною громадою визначних заслуг 

окремих осіб перед населенням сіл у розвитку економіки, науки, освіти, культури, 

мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, бізнесу, в благодійній, 

гуманістичній і громадській діяльності, зміцненні  авторитету Саф’янівської сільської 

ради. 

Звання "Почесний громадянин  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області " присвоюється громадянам України, іноземним громадянам та особам 

без громадянства за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток сіл 

об’єднаної територіальної громади, збагачення національної культурної та духовної 

спадщини, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність. 

Звання  присвоюється рішенням   Саф’янівської сільської ради і приурочується 

щорічно до Дня  Саф’янівської сільської ради. 

  Подання про присвоєння звання "Почесний громадянин Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області " вноситься трудовими колективами 

підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і 

форм власності, політичними партіями, громадськими організаціями, депутатами сільської 

ради, старостами. 

Подання містить основні біографічні дані працівника, а також дані про конкретні 

значні заслуги у трудовій і громадській діяльності. 

Подання про присвоєння звання вноситься на розгляд виконавчого комітету    

Саф’янівської сільської ради, який готує матеріали про присвоєння звання на розгляд сесії   

Саф’янівської сільської ради. 

Нагрудний знак "Почесний громадянин   Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області " вручається Саф’янівським сільським головою 

або за його дорученням заступником голови чи секретарем ради. Вручення проходить в 

урочистій обстановці. 

Дійсне Положення про звання «Почесний громадянин  Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області» (надалі – Положення) визначає умови 

присвоєння звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області », порядок розгляду кандидатур на присвоєння цього звання та 

описи відзнак. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» є найвищою відзнакою територіальної громади, яке 

присвоюється громадянам України та інших держав, які своєю професійною та 

громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток Саф’янівської сільської ради, 

що сприяло піднесенню її авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні.  

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» належить виключно Саф’янівській сільській 



раді. Звання присвоюється щорічно рішенням сесії   Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

1.3. Звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» присвоюється лише один раз за життя і є довічним. Посмертно 

зазначене звання не присвоюється. 

1.4. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » є: 

▪ видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та 

спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та 

забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, 

розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони 

правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і 

громадянина та в інших галузях; 

▪ особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та 

громадянського обов’язку на благо Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області та України; 

▪ творча діяльність, що сприяє розвитку сільської ради, просуванню позитивного 

іміджу сільської ради в Україні та за кордоном.  

Іноземним громадянам звання може присвоюватися також на підставах, пов’язаних 

з великою громадсько-політичною значущістю акту присвоєння цього звання конкретній 

особі.   

1.5. Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина  Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області  відбувається щорічно, як правило, під час 

святкування Дня Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  . 

Рішення сесії сільської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » набуває чинності 

після його оприлюднення на сайті. 

1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» вручається відповідне 

Посвідчення Почесного громадянина Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, Диплом Почесного громадянина  Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області,нагрудний знак. 

 У «Книгу Почесних громадян Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області », яка довічно зберігається у Саф’янівській сільській раді, вноситься 

відповідний запис. 

1.7. Почесні громадяни Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області мають право бути присутніми на сесіях сільської ради та брати участь в 

їх роботі. 

1.8. Почесні громадяни Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та 

сільським святам, інших урочистостях та заходах. 

1.9. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області », мають право: 

- за пред’явленням посвідчення Почесного громадянина без перешкод проходити 

до приміщень Саф’янівської сільської ради, її виконавчих органів, підприємств, 

установ та організацій, підпорядкованих сільській раді (за винятком об’єктів із 

спеціальним режимом доступу); 

- першочергового прийому сільським головою, секретарем сільської ради, 

керівниками та посадовими особами виконавчих органів Саф’янівської 

сільської ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих сільській 

раді. 



1.10. Особам, удостоєним звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області », після смерті за рахунок коштів сільського 

бюджету або залучених коштів встановлюються меморіальні дошки на будівлях, 

пов’язаних з життям та діяльністю цих осіб. 

 

2.  Порядок висування кандидатур на звання 

«Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» та присвоєння цього звання 

 

2.1. Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний громадянин  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» належить: 

- Саф’янівському сільському голові; 

- постійним комісіям сільської  ради; 

- депутатським фракціям та депутатам Саф’янівської  сільської ради; 

- виконавчому комітету  Саф’янівської сільської ради; 

- юридичним особам (незалежно від форм власності та напрямку діяльності); 

- партійним осередкам; 

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій сільської ради, їх 

профспілковим комітетам, зборам громадян (за умов підтвердження 

легітимності зборів колективів, громадян); 

- фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, 

громадськими об’єднаннями чи організаціями, тощо); 

- юридичним особам, що знаходяться за межами України. 

2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» не розглядаються. 

2.3. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний громадянин 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » для розгляду до 

виконавчого комітету подаються наступні документи: 

-    лист-клопотання; 

- біографічна довідка за встановленою формою (додається); 

- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток Саф’янівської сільської 

ради та піднесення її міжнародного статусу; 

- відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів, 

громадських організацій та зібрань громадян, які підтримують висування цієї 

кандидатури (кількість відгуків не обмежується). 

Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не 

розглядаються. 

2.4. Протокол засідання  виконавчого комітету Саф’янівської  сільської ради  разом 

з іншими документами розглядається на засіданнях постійних комісій сільської ради та 

вносяться на розгляд сесії сільської ради. 

2.5. Визначення осіб, які удостоюються звання «Почесний громадянин 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області», проводиться 

шляхом затвердження сесією сільської ради протоколу засідання виконавчого комітету за 

умов відсутності заперечень постійних комісій. 

2.6. Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин и Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала більшість Саф’янівської депутатів від загального складу 

Саф’янівської сільської ради (згідно з Регламентом   сільської ради). 

 

 

 

 



3. Порядок позбавлення звання 

«Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області » 

 

3.1. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області» вирішує сесія Саф’янівської  

сільської ради за поданням відділу культури  Саф’янівської  сільської ради із 

погодженням постійної комісії регламенту, законності та правопорядку  у разі виникнення 

відповідних підстав. 

 

4. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання 

«Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» 

 

4.1. Матеріали, подані в установленому порядку, розглядаються виконавчим 

комітетом  на який запрошують представників творчих, професійних об’єднань, 

громадських діячів, осіб, що висунули дану кандидатуру. 

4.2. Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » подаються до сільської  ради 

протягом січня-квітня поточного року. 

4.3. Підсумкове засідання  виконавчого комітету проводиться, як правило, у травні 

поточного року. 

4.4. Засідання виконавчого комітету вважається правомочним, якщо на засіданні 

присутні більше половини його членів. 

4.5. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів 

виконкому від загального складу.  

 

5. Описи Посвідчення Почесного громадянина 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, Диплому 

Почесного громадянина Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, нагрудного знаку «Почесний громадянин Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області», 

Книги Почесних громадян Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

5.1. Нагрудний знак «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області »  виготовлений із металу. Розміри по осях 

4036 мм. Знак складається з картушу на зелено-білому фоні ( Кольори прапору 

Чернігівської області). У горішній частині картуша розміщено герб  (кольорові емалі), під 

гербом напис «Почесний громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області » – золотого кольору (емаль). 

5.2. Диплом Почесного громадянина Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області виконаний на спеціальному папері, форматом 297420 мм, з 

орнаментом у поліському стилі, виповненому тисненням золотою фольгою. В горішній 

частині орнаменту вписаний герб. 

У центральній частині розміщений напис «ДИПЛОМ» – виконаний тисненням 

золотою фольгою стилізованим шрифтом. Нижче – напис «Звання ПОЧЕСНИЙ 

ГРОМАДЯНИН Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

надається», потім – п’ять рядків для заповнення і напис «Саф’янівський  сільський 

голова», а також – рядки для заповнення дати та номера. Написи друковані стилізованим. 

5.3. Книга Почесних громадян  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області складається з аркушів, друкованих на спеціальному папері, форматом 



297420 мм, з орнаментом у поліському стилі, друкованому бронзовою фарбою. В 

горішній частині орнаменту вписаний герб Одеської області. У центральній частині 

розміщений напис «Звання ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області надається», далі – два рядки для заповнення 

прізвища, ім’я та по-батькові особи; напис «за досягнення», три вільних рядки для 

заповнення; напис «№ посвідчення та пам’ятного знаку», рядок для дати, напис «Підпис». 

Написи надруковані стилізованим шрифтом. 

5.4. Посвідчення Почесного громадянина Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області , розміром 120160 мм, з зовнішнього боку 

обтягнене шкірою світло-зеленого кольору. На лицьовій частині тисненням нанесений 

герб та напис «Посвідчення Почесного громадянина Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області » (все – золотого кольору). 

Зі зовнішнього боку – елементи посвідчення, надруковані на спеціальному папері. 

На лівій внутрішній стороні розміщений напис «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН», під 

знаком – напис «Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » 

(написи – зеленого кольору, стилізованим шрифтом).  

На правій частині – по центру розміщений абрис знаку «Почесний громадянин 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » на фоні плетіння 

ліній білого та світло-зеленого кольору. В горішній частині розміщені: напис 

«ПОСВІДЧЕННЯ №», три вільних рядки для заповнення прізвищем, ім’ям та по-батькові 

особи, написи «визнаний ПОЧЕСНИМ ГРОМАДЯНИНОМ Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області», «Саф’янівський сільський   голова». Всі написи 

зроблені стилізованим шрифтом. 

5.5. Посвідчення Почесного громадянина Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, Диплом Почесного громадянина Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області , нагрудний знак «Почесний 

громадянин Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області » та 

запис у Книзі Почесних громадян Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області  мають однаковий порядковий номер. 

 

 

Керуючий справами Саф’янівської сільської ради                                    Вячеслав Суддя   

  



Додаток 2 

до рішення виконкому 

від 22.01. 2021 року №29 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Почесну грамоту Саф’янівського  сільського голови 

 

1. Почесна грамота  Саф’янівського сільського голови є формою заохочення 

працівників підприємств, установ і організацій Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, які зробили вагомий особистий внесок у 

створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у науковій та 

іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності. 

2. Почесною грамотою  Саф’янівського сільського голови нагороджуються на 

основі подання директорів, начальників відділів, установ  -  працівники підприємств, 

установ та організацій незалежно від їх  форм власності, як правило, через три роки після 

оголошення Подяки    сільського голови. 

Подання містить основні біографічні дані працівника, характеристику його трудової 

діяльності за весь час роботи, а також дані про конкретні заслуги та трудові досягнення, 

громадську діяльність. 

Подання вноситься до  виконавчого комітету  Саф’янівської сільської ради за 30 днів до 

відзначення державного чипрофесійного свята або ювілею особи. У разі надання 

матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до 

органу, що вніс подання. 

3. Подання про нагородження Почесною грамотою Саф’янівського  сільського 

голови може вноситись на ім'я  Саф’янівського сільського голови також громадськими, 

благодійними та іншими організаціями, депутатами  Саф’янівської  сільської ради, 

членами виконавчого комітету   Саф’янівської  сільської ради. 

4. Почесна грамота  Саф’янівського сільського голови вручається відповідно до 

розпорядження   Саф’янівського сільського голови мешканцям сіл Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, які своєю працею зробили вагомий 

особистий внесок у розвиток усіх сфер життя  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області. 

5. Особам, нагородженим Почесною грамотою Саф’янівського сільського голови, 

одночасно вручаються подарунки. 

6. Почесною грамотою  Саф’янівського сільського голови  нагороджуються 

громадяни один раз на життя. 

7. Почесною грамотою  Саф’янівського  сільського голови нагороджуються також 

трудові колективи підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території чи в 

підпорядкуванні сільської ради. 

8. Почесна грамота Саф’янівського сільського голови вручається  сільським 

головою або за його дорученням заступником голови, секретарем ради. 

 

 

 

Керуючий справами Саф`янівської сільської ради                                          Вячеслав Суддя  

                                                                                     

 

  



Додаток 3 

до рішення виконкому 

від 22.01. 2021 року №29 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Подяку Саф’янівського сільського голови 

 

1. Подяка Саф’янівського  сільського голови (далі - Подяка) є формою заохочення 

працівників підприємств, установ і організацій, які зробили особистий внесок у розвиток 

усіх сфер життєдіяльності Саф’янівської сільської ради, досягли визначних успіхів у 

науковій та іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності. 

2. Подяка Саф’янівського сільського голови оголошується на основі подання 

адміністрації працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від їх 

адміністративного підпорядкування і форм власності. 

Подання містить основні біографічні дані працівника, характеристику його трудової 

діяльності за весь час роботи, а також дані про конкретні трудові досягнення, громадську 

діяльність і вноситься до  виконавчого комітету Саф’янівської  сільської ради за 30 

днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи. У разі надання 

матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до 

органу, що вніс  подання. 

3. Подання про оголошення Подяки може вноситись на ім'я Саф’янівського  

сільського голови також громадськими, благодійними та іншими організаціями. 

4. Подяка вручається відповідно до розпорядження  Саф’янівського сільського 

голови. 

5. Особам, яким оголошено Подяку, одночасно вручається подарунок. 

6. Подяка Саф’янівського  сільського  голови вручається Саф’янівським сільським 

головою або за його дорученням заступником голови  чи секретарем ради. 

 

 

 

Керуючий справами Саф’янівської сільської ради                   Вячеслав Суддя  

 

 


