
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

 

від „08” липня  2021 року         № 136 
 

 

 

Про Порядок визначення 

кандидатів у номінації  

“Постаті української незалежності” 

 

 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування                        

в Україні”, з метою вшанування видатних особистостей за значний внесок                      

у розбудову держави, розвиток промисловості, культури, спорту, медицини, 

освіти, захист територіальної цілісності та суверенітету України, благодійну                    

та громадську діяльність з нагоди 30-річчя незалежності України                        

запровадити номінацію “Постаті української незалежності” та затвердити 

Порядок визначення кандидатів у номінації (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Пахолівецька  35 83 81 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                         Розпорядження міського голови 

                                                                        ”08” липня  2021 року № 136 

 
 

ПОРЯДОК  

визначення кандидатів  

в номінації  “Постаті української незалежності” 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Відбір кандидатів в номінації “Постаті української незалежності” (далі - 

номінація) проводиться у рамках проведення в Україні проєкту, присвяченого                                 

30-річчю незалежності України “Україна-30. Місто і час”. 

2. Відбір проводиться з метою вшанування видатних особистостей за значний 

внесок у розбудову держави, розвиток промисловості, культури, спорту, 

медицини, освіти, захист територіальної цілісності та суверенітету України,                                                

визначну благодійну та громадську діяльність за роки незалежності української 

держави. 

 

2. ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ  

1. Розгляд та відбір кандидатів у номінації здійснюється шляхом обговорення 

на засіданні круглого столу представниками засобів масової інформації, 

громадських організацій, установ, організацій міста, представниками виконавчих 

органів Кропивницької міської ради.   

2. На засіданнях учасники круглого столу визначають серед видатних осіб,     

які брали активну участь в розбудові незалежної держави, кандидатів у номінації 

“Постаті української незалежності” . 

3. За результатами обговорення кандидатур шляхом відкритого голосування 

учасники круглого столу визначають переможців у номінації та подають 

відповідні пропозиції міському голові. Засідання круглого столу оформляється 

протоколом, який підписується всіма його учасниками, присутніми на засіданні.   

 

3. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

1. Переможцям у номінації вручається пам’ятна статуетка “Постаті 

української незалежності” в урочистій обстановці під час проведення заходів, 

присвячених  30-річчю незалежності України. 

2. Виготовлення пам’ятних статуеток здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади, в межах Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого 

комітету міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки. 

 

 

 

Заступник начальника управління- 

начальник відділу з питань нагороджень 

управління персоналу                                                                Світлана ГРОМКО 

 


