УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №217
Від “_28_”__липня_ 2011 р.

12 сесії
ради 6 скликання

Про вшанування пам'яті видатних
діячів у місті Хмільнику
Враховуючи численні звернення окремих громадян, юридичних осіб,
громадських та політичних організацій про необхідність вшанування пам'яті
хмільничан, які залишили вагомий слід в історії та розбудові Хмільника, їх
здобутки та практичні результати у різних сферах діяльності і напрямках
роботи, з метою впорядкування процедури увічнення пам'яті видатних діячів
і подій у місті Хмільнику, відповідно до статей 19, 28, 69 Статуту
територіальної громади міста Хмільника, затвердженого рішенням 31 сесії
міської ради 4 скликання №499 від 24.11.2005 року, керуючись Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про Книгу пошани та пам'яті «Гордість
Хмільника» (додаток 1).
2. Фінансовому управлінню міської ради (Гамак Л.Г.) вивчити питання
виділення коштів в сумі 700 грн. для придбання відповідної книги.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регламенту, гласності, депутатської діяльності та етики
(голова Щербина А.П.) та постійну комісію з питань духовного відродження,
освіти, культури, молодіжної політики і спорту (голова Островська М.П.).

Міський голова

В.Грушко

П.Дреженков
А.Барабан
Л.Сікорська
О.Тендерис
Т.Благодір
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Додаток 1
до рішення 12 сесії міської ради
від 28 липня 2011 р. N 217

ПОЛОЖЕННЯ
про Книгу Пошани та пам'яті
«Гордість Хмільника»
І. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок вшанування пам'яті
видатних особистостей, громадських, політичних чи інших діячів за вагомий
особистий внесок у становлення, розвиток, процвітання міста – курорту
Хмільник, які працювали чи працюють над формуванням авторитету і
престижу міста, досягли значних результатів у професійній, громадській,
благодійній діяльності.
1.2. Книга Пошани та пам'яті «Гордість Хмільника» (далі Книга
Пошани) є символом честі, доблесті, трудової звитяги і служить однією із
форм відзначення особистостей, які залишили вагомий слід в історії та
розбудові Хмільника, визнання особистих вагомих здобутків та практичних
результатів окремих громадян у різних сферах діяльності і напрямках роботи.
1.3. Кількісний склад кандидатів на занесення до Книги Пошани не
обмежується.
ІІ. Мета заснування
Книга Пошани має мету:
< висловити повагу і вдячність окремим громадянам, які сумлінно, з
повною відданістю працювали на теренах міста, мають (або мали) певні
здобутки та особливі заслуги у професійній, громадській, благодійній
діяльності, активну життєву та//або громадянську позицію;
< зберегти традиції спадкоємності у справі виховання нового покоління
хмільницької громади;
< стимулювати активність і творчий потенціал мешканців міста;
< формувати у членів територіальної громади почуття любові та
відданості рідному місту, почуття гордості за його поступальний розвиток;
< піднімати та підтримувати престиж та імідж міста-курорту Хмільник;
< зберегти для історії міста, у пам’яті і у свідомості багатьох поколінь
хмільничан імена славнозвісних земляків та інших видатних людей.
ІІІ. Порядок занесення до Книги Пошани
3.1. Занесення до Книги Пошани проводиться за поданням
підприємств, установ, організацій різних форм власності та підпорядкування,
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громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, виконавчих
органів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради, фізичних
осіб.
Висунення претендентів на внесення до Книги Пошани має проходити
в обстановці широкої гласності, високої вимогливості до оцінки досягнень і
значимості особистого внеску кожного претендента.
3.2. Основна вимога до матеріалів, які подаються для занесення до
Книги Пошани, - повне розкриття здобутків претендентів на внесення до
Книги Пошани.
Претенденти до Книги Пошани можуть бути представлені посмертно.
3.3. Визначення кандидатів на занесення до Книги Пошани
проводиться за рішенням сесії міської ради по надходженню клопотань або
приурочується до святкових чи урочистих днів.
3.4. У поданні зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові, посада та
характеристика трудової і громадської діяльності кандидата, його нагороди
(якщо є).
До подання додається фотографія кандидата на занесення до Книги
пошани (розміром 9 х 12 ), що подається в електронному форматі.
3.5. Особі, яка занесена до Книги Пошани, видається посвідчення
(додаток 2), яке вручається в урочистій атмосфері.
У випадку занесення до Книги Пошани посмертно, посвідчення
видається рідним або близьким людям представленого претендента.
3.6. Рішення сесії міської ради про визначення кандидата на занесення
до Книги Пошани оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та
на веб-сайті міста Хмільника.
4. Порядок ведення Книги Пошани
4.1. Книга Пошани має свою структуру, що містить :





передмову, в якій розкривається мета Книги Пошани та її значення для
подальшої історії м.Хмільника, викладено порядок подання матеріалів
про претендентів на занесення до Книги Пошани, а також порядок їх
розміщення;
портрет кандидата на занесення до Книги пошани;
відомості про осіб, які занесені до Книги Пошани.

4.2. Відомості до Книги Пошани заносяться архівним відділом міської
ради протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після прийняття відповідного рішення
сесії міської ради.
4.3. Книга Пошани створюється в електронному та друкованому
вигляді.
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Електронний варіант Книги Пошани розміщується на веб-сайті міської
ради у рубриці «Міська громада» - «Видатні земляки».
4.4. Книга Пошани знаходиться у конференц – залі міської ради.
4.5. За збереження та ведення Книги Пошани відповідає начальник
архівного відділу міської ради.
5. Заключні положення
5.1. Положення про Книгу Пошани підлягає оприлюдненню у засобах
масової інформації та на веб-сайті міста Хмільника.
5.2. Зміни до Положення про Книгу Пошани затверджуються рішенням
сесії міської ради.
5.3. Книга Пошани має необмежений термін дії.

Секретар міської ради, перший
заступник міського голови

П.Дреженков

Додаток 2
до рішення 12 сесії міської ради
від 28 липня 2011 р. N 217

Форма посвідчення особі,
яка занесена до Книги Пошани та пам'яті «Гордість Хмільника»
ПОСВІДЧЕННЯ
видане в тому, що
прізвище __________________
ім'я ______________________
по батькові ________________

рішенням №_____ ___сесії міської ради
___ скликання від _____________ року
занесено до Книги Пошани та пам'яті
«ГОРДІСТЬ ХМІЛЬНИКА»

МП

Міський голова

Секретар міської ради, перший
заступник міського голови

ПІБ

П.Дреженков
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