
Щодаток 1

до рiшенням VII cecii
ВишневоТ MicbKoi ради
VIII скликання Ng 1-0 11 l'/Ц - //
вiд р€, оУ 202l р.

ПОЛОЖЕННЯ

"o"#"#fl ;.,."-,-,:::;'*нъ}ж:ffi l,;ix#ilT;li;xx'.Hffi "u"

I. Загальнi положення
1.1. Це Положення визначае порядок висування i затвердження кандидатур на Щошку
пошани <Шанованi люди м. Вишневе та с. Крюкiвщина)) Вишневоi MicbKoi ради Бучанського
району Киiвськоi областi.

1.2. Занесення кандидатур на .Щошку пошани <Шанованi люди м. Вишневе та с.

Крюкiвщина) Вишневоi MicbKoi ради Бучанського району Киiвськоi областi (далli - .Щошка
пошани) е почесним засобом вiдзначення та заохочення громадян УкраIни, життя яких
пов'язане з Вишневою мiською територiальною громадою та якi зробили вагомий особистий
внесок у розбудову демократичноТ держави, розвиток мiсцевого самоврядування, реалiзачiю
державноi полiтики в економiчнiй, гуманiтарнiй, науково-технiчнiй, соцiально-культурнiй,
суспiльно-полiтичнiй та iнших сферах життедiяльностi громади, виявили мужнiстъ та
героiзм при виконаннi вiйськового обов'язку, силу духу при надзвичайних ситуацiях,
вiдзначилися благодiйною дiяльнiстю, активною участю у громадському життi, сприяли
популяризацii Вишневоi мiськоi територiальноi громади в YKpaiHi та за iT межами.

1.3. Оновлення.Щошки пошани здiйснюеться щорiчно пiд час урочистого вiдзначення Дня
Незалежностi Украiни.

II. Порядок висування претендентiв на Щошку пошани
2.1. Висування претендентiв для занесення на .Щошку пошани здiйснюеться за iнiцiативою
трудових колективiв пiдприемств, установ, органiзацiй ycix фор, власностi, виконавчих
органiв Вишневоi MicbKoi ради тощо (далi - суб'ект висування).

2.2. Вiддiл з питань культури, туризму, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy Вишневоi
MicbKoi ради один рzLз на piK через засоби масовоi iнформацiТ звертаеться до пiдприемств,
установ i органiзацiй Вишневоi MicbKoi ради ycix форм власностi з iнформацiйним
зверненням про термiни i порядок висування претендентiв для занесення на,.Щошку пошани.

2.З. Клопотання суб'ектiв висування про занесення кандидатури на !ошку пошани за
пiдписами керiвника подаються на iм'я Вишневого мiського голови у термiни, визначенi в

iнформацiйному зверненнi та не пiзнiше 20 липня поточного року.

.Що клопотання додаються:
- характеристика, пiдписана керiвником суб'екту висування, в якiй зiвначаються

особистi бiографiчнi данi, а також вiдзначаеться особистi заслуги кандидатц зазначенi
в п.1.2 цього положення, тощо;

- копiя паспорта (l-ша cTopiHKa).



Суб'екти висування здiйснюють подачу зЕвначених документiв вiдповiдно до Закону
Украiни uПро захист персональних данихD.

2.4. Особи, що ранiше були занесенi на Щошку пошани, можуть висуватися повторно не

ранiше, як через два роки пiсля попереднього занесення.

III. Порядок занесення на Щошку пошани
3.1. Вiдбiр кандидатур для занесення на.Щошку пошани здiйснюеться комiсiею з вiдбору
кандидатур для розмiщення на Дошцi пошани кШанованi люди м. Вишневе та с.

Крюкiвщина)) Вишневоi MicbKoi рали Буlанського району Киiвськоi областi (лалi - Комiсiя).
Рiшення KoMicii приймаеться 2/3 голосiв вiд числа членiв присугнiх на засiданнi, шляхом
голосування та затверджусться протокольно.

Перевага нада€ться рядовим працiвникам перед адмiнiстративно-управлiнським
персонurлом.

Члени KoMicii мають право вносити на розгляд будь-яку кандидатуру та проводити
замiну кандидатiв.

3.3. Органiзацiйне забезпечення, виготовлення фото матерiалiв та оформлення .Щошки
пошани здiйснюс вiддiл культури, туризму, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy
Вишневоi MicbKoT ради.

3.4. На Дошцi пошани розмiщуються фотографii елиного зразка, з€ц}нача€ться прiзвище, iм'я
та по батьковi, посадаабо професiя, HtulBa пiдприемства (установи, закладу, органiзацii).

3.5. Щорiчне вiдкриття оновленоi.Щошки пошани здiйснюсться Вишневим мiським головою,
або, за його дорученням, iншими вiдповiдЕIльними особами Вишневоi MicbKoi ради в

урочистiй обстановцi пiд час святкування Дня Незалlежностi Украiни Вишневою мiською
територiальною громадою.

IV. Фiнансування
4.|. Фiнансування видаткiв, пов'язаних з виготовленням фото матерiалiв та оформленням

.Щошки пошани, здiйснюеться за рахунок коштiв мiського бюджету.

5.1. зняття з ,щошки по-ч"};ffiНfl:I#"#;i:Ж;Н}Жi у разi здiйснення особою
кримiнального злочину, вирок щодо якоi вступив у законну силу.

VI. Змiни та доповнення
6.1. Змiни та доповнення до цього положення затверджуються рiшенням cecii Вишневоi
MicbKoi ради, згiдно чинного законодавства.
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