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Положення 
про почесну відзнаку Хустської міської ради –  

„За вагомий внесок у розвиток міста” 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відзнаку Хустської міської ради - „За вагомий внесок у розвиток міста” 

(далі - медаль) засновано для нагородження громадян міста Хуст за особисті 

заслуги перед територіальною громадою в зміцненні авторитету міста Хуст, 

розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, 

курортної сфери, за громадську та благодійну діяльність. 

1.2. Медаллю нагороджуються жителі Хуста, громадяни України та іноземні 

громадяни, які зробили значний внесок у розвиток міста, з нагоди державних, 

професійних свят, ювілею особи або ювілею підприємства, установи, організації. 

1.3. Нагородження медаллю здійснюється на підставі розпорядження 

міського голови. 

1.4. Нагородження медаллю може бути проведено посмертно. 

1.5. Повторне нагородження медаллю не проводиться. 

 

2. Опис відзнаки виконавчого комітету Хустської міської ради - медалі „За 

вагомий внесок у розвиток міста” 

2.1. Відзнака Хустської міської ради - медаль „За вагомий внесок у розвиток 

міста” виготовляється з металу жовтого кольору та має форму круглого 

медальйону. В центрі медальйону розміщений герб міста Хуст, по колу - напис „За 

вагомий внесок у розвиток міста”; над гербом - напис „м. Хуст”.  

2.2. Знак медалі за допомогою кільця з’єднується з прямокутною планкою, з 

двома смужками блакитного та жовтого кольорів. На зворотному боці планки - 

застібка для прикріплення медалі до одягу. 

 

3. Порядок представлення до нагородження медаллю 

3.1. Висунення кандидатур для нагородження медаллю здійснюється гласно, 

за ініціативою установ, підприємств, громадських організацій, трудових 

колективів, груп громадян. 

3.2. Пропозиції про нагородження медаллю вносяться щодо особи, яка 

відповідає вимогам цього Положення. 

3.3. Клопотання щодо нагородження медаллю із зазначенням конкретних 

заслуг кандидата подається на ім’я міського голови. 

3.4. Вручення медалі проводиться в урочистій обстановці.  

3.5. Медаль, як правило, вручає міський голова або за його дорученням 

секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому.  

3.6. Особі нагородженій медаллю, вручається посвідчення про нагородження 

підписане міським головою та секретарем Хустської міської ради. 

3.7. У випадку нагородження посмертно медаль та посвідчення про 

нагородження передаються сім’ї для зберігання як пам’ять.  

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                 В. ЕРФАН  


