
                                                                    З А Т В Е Р Д Ж Е Н О: 

                                                                   Конференцією Громадської організації 

                                                                   «Запорізька обласна організація 

                                                                   Національної спілки краєзнавців України» 

                                                                   Протокол № ____ від 18 лютого 2016 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про звання "Почесний краєзнавець Запорозького краю" 
   

1. Засновником звання «Почесний краєзнавець Запорозького краю» є Запорізька 

обласна організація спілки краєзнавців України (далі за текстом – ЗОО НСКУ). 

 2. Звання «Почесний краєзнавець Запорозького краю» присуджується щорічно 7 

листопада, з нагоди дня народження видатного краєзнавця Запорозького краю – Якова 

Павловича Новицького, із врученням спеціального Знаку "Почесний краєзнавець 

Запорозького краю". 

 3. Знак "Почесний краєзнавець Запорозького краю" має форму медалі на колодці.  

     До Знаку "Почесний краєзнавець Запорозького краю" додається посвідчення 

встановленого зразка.  

     Макет Знаку та форма Посвідчення затверджуються Правлінням ЗОО НСКУ.            

     Виготовлення Знаку "Почесний краєзнавець Запорозького краю" проводиться за кошти 

ЗОО НСКУ або за рахунок спонсорських надходжень. 

4. Звання «Почесний краєзнавець Запорозького краю» присвоюється: 

4.1. членам Запорізької обласної спілки краєзнавців України, які 

4.1.1.зробили значний внесок у справу дослідження, збереження та примноження духовної 

і матеріальної культури Запорозького краю, 

4.1.2.беруть активну участь у конференціях, зборах, комісіях, круглих столах, лекціях та 

інших заходах ЗОО НСКУ 

4.1.3. друкують статті та окремі видання з історії рідного краю; 

4.1.4. створили краєзнавчі кімнати чи музеї; 

4.1.5. пропагують краєзнавчі знання серед громадськості, 

4.1.6. ведуть широку роз’яснювальну роботу про діяльність ЗОО НСКУ; 

4.2. особам, які не є членами Запорізької обласної спілки краєзнавців України, проте 

надали значну спонсорську матеріальну допомогу ЗОО НСКУ, що сприяло покращенню її 

роботи, або іншими засобами підтримують і пропагують її діяльність на всеукраїнському 

чи міжнародному рівні. 

5. Висунення кандидатів на здобуття звання «Почесний краєзнавець Запорозького 

краю» проводиться членами, головами постійно діючих комісій ЗОО НСКУ на протязі 

всього календарного року, але не пізніше 7 жовтня поточного року, шляхом надання 

відповідно бґрунтуваного зверення  на адресу Правління ЗОО НСКУ.  

6. Рішення про присудження звання «Почесний краєзнавець Запорозького краю» 

приймається на позачерговій конференції ЗОО НСКУ, яка повинна пройти не пізніше 1 

листопада поточного року.  

7.Присвоєння Звання «Почесний краєзнавець Запорозького краю» та нагородження 

спеціальним знаком «Почесний краєзнавець Запорозького краю» відбувається під час 

урочистостях заходів ЗОО НСКУ з нагоди дня народження Я.П.Новицького. 

8. Рішення позачергової конференції ЗОО НСКУ про присвоєння звання «Почесний 

краєзнавець Запорозького краю» публікується в обласних засобах масової інформації, на 

сайті ЗОО НСКУ та сайті НСКУ, на сторінках друкованих засобів ЗОО НСКУ. 

 9. Особи, висунуті на здобуття звання «Почесний краєзнавець Запорозького краю», які в 

поточному році не отримали відповідної нагороди, відзначаються Подяками та 

Почесними грамотами ЗОО НСКУ. 

 


