
ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням III ceciT Вишневоi MicbKoT ради

I Ц |t.ýлдл|-

громади) присвоюетъся
району КиТвськоi областi.

VIII-го скликання

(почЕсниЙ громАдянин вишнЕвоi громАди)
1. зАгАльнI положЕння

1,1, Звання <<ПочесниЙ громадянин ВишневоI громади) присвоюетъся
мешканцям м. Вишневе та с. Крюкiвщина, регiонiв Украiни, громадянам
iншиХ краiн, якi зробили видатний внесок у розвиток ""-".uo1' громади,
пiднесення iT статусу, або в знак великот поваги до ix полiтичноi та
громадськоТ дiяльностi.

1 .2. Право присвосння звання <почес ний громадянин Вишневот
громади> нzLIIежитъ Вишневiй мiськiй Радi Бучанського району Киiвсъкоi
областi.

положвння

ПРО ЗВАННЯ

звання <<почес ний громадянин Вишневоi
рiшенням ceciT Вишневоi мiськоi ради Бучанського

1.3. Звання <почесний громадянин Вишневоi громади) присвоюеться
лише раз.

1,4. Звання <<Почесний громадянин Вишневоi |ромади)) присвоюеться
щорiчно не бiльше, Hix< двом особам.

1.5. I-{еремонiя присвоення звання прохоДитЬ щорiчно, як правило, на
урочистих заходах м. Вишневе та с. Крюкiвщина. Рiшення ceciT мiськоi радикПро присвоення звання кПочесний громадянин Вишневоi громади) набувае
чинноСтi з мОментУ йогО оголошення на урочистiй церемонiI.

1 ,6. особам, яким присвоюеться звання <Почес ниЙ громадянин
вишневоi громади)), вручаетъся вiдповiдне посвiдчення, нагруд ний знак
кпочесний громадянин Вишневоi громади)), диплом Почесного громадянина
ВишневоI громади.

|,7 . Посвiдчення Почесного громадянина ВишневоI громади, Щипломпочесного громадянина Вишневоi |ромади, нагруд ний знак <<почес ний
громаДяниН Вишневоi громади) вручаеться мiсъким головою, ЧИ, за його
дорученням, секретарем мiсъкоi ради, або одним iз заступникiв мiсъкого
голови.



1,8, Iнформацiя про присвоення звання <Почес ниЙ громадянин
вишневоi громади)) доводитъся до вiдома громадсъкостi через Micbki засоби
масовот iнформацiт разом з бiографiчними даними та описом заслуг
Почесного громадянина перед громадою.

1,9, ОСОбИ, ЯКИМ ПРИСВОено звання кПочес ний громадянин вишневоi
громади)) користуються правом:
- брати участь у роботi сесiй мiськоi ради з правом дорадчого голосу;- 50% знижки квартирноi плати та комуналъних послуг за рахуноккоштiв бюджету Вишневоi мiсъкоi ради;- Отримати щорiчну однор€}зову матерiалъну допомогу.

2. ПОРЩОК ВИСУВАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ КДНДИДДТУР НДЗВАННЯ (ПОЧЕСНИй ГРОМАдянин вишнвriоi гроЙдди)
тА присво€ння цього звАннrI

2,1, Право висування кандидатур на присвоення звання <<почес нийгромадянин Вишневоi громади)) належить :

- Вишневому MicbKoмy головi;
- постiйним депутатським комiсiям Вишневоi MicbKoi ради;- ЮРИДИЧНИМ особам (незалежно вiд форми ix власностi та напрямку

дiяльностi);
- трудовим колективам, зборам громадян (за умов пiдтвердження

легiтимностi зборiв колективiв, громадян);
- ЮРИДИЧНИМ ОСОбаМ, ЩО ЗНаходятъся за межами Украiни тощо.

2,2, Самовисування на звання кпочес ний громадянин Вишневоi
громади)) не розглядаються.

2.З, При висуваннi
документи-клопотання,

кандидатури для розгляду до мiськоi рuд" подаються
якi маютъ мiстити:

- вичерпнi бiографiчнi данi про кандидата;

; обгрунтування особливого вкладу кандидата У розвиток м. Вишневе та с.крюкiвщина, або визнання його особливих заслуг;- вiдгуки-клопотання юридичних, фiзичних осiб, трудових колективiв тазiбранЬ |ромадян, якi пiдтримуютъ висування цiеi *Ъrдrдатури (кiлькiсть
вiдгукiв не обмежуеться)

2,4, Розгляд кандидатур на звання кпочесний громадянин Вишневоiгромади) здiйснюетъся Експертною радою з попереднъого розглядукандиДатуР на прИсвоенНя кПоЧесний громаДянин ВишневоТ гро*uдйu.

2,5' Робота з акумуляцii клопотанъ, Тх узагчшънення, подання на розглядЕкспеРтноi ради, постiйниХ депутатських комiсiй, пiдготовки проектiв
рiшенъ сесiй мiсъкоI ради з питань присвоення звання <<Почесний громадянин



Вишневоi громади>, покладаеться
Ради.

на Виконавчий koMiTeT Вишневот мiсъкоi

2,6. Протокол засiдання Експертноi Ради разом з iншими документами
розглядаеться на засiданнях профiльних постiйних депутатсъких комiсiй
вишневот MicbkoT Ради та виносятъся на розгляд сесii Micbkoi ради.

2,7 , Визначення осiб, яким присвоюеться звання кпочесний громадянин
Вишневоi громади)), проводиться шляхом затвердження сесiею мiсъкоi радипротоКолУ засiдаНня ЕкСпертноi ради або голосування по кожнiй кандrдurурi
окремо.

2,8, Рiшення щодо присвоення звання <<Почесний громадянин Вишневоiмiськоi територiальнот |ромади) приймаеться шляхом поiменного
голосУваннЯ та вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосув€UIо
бiльшiсть голосiв депутатiв вiд зьгального складу р ди.

2,9, Кандидатури, клопотання стосовно яких були розглянутi, €ше не
набрали необхiдноi кiлькостi голосiв, можуть бути .rо"rор"о висунутi умайбутнъому.

3. оБмЕ}кЕння щодо присво€ння звАння(почЕсниЙ громАлIнин вишнЕвоi громАди)
ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПОЗБАВЛЕННЯ

3, l , ЗваннЯ кПочеСниЙ громаДяниН Вишневоi громади> не може бути
присвоене громадянам, якi скоiли ранiше кримiнальнi злочини, були
засудженими, судимiстъ яких не погашена.

З.2. Рiшення щодо
громади) приймаетъся
особою кримiнчшьного

позбавлення звання <почес ний громадянин Вишневоi
на ceciT Вишневоi Micbkoi ради у разi здiйснення

злочину, вирок щодо якоi вступив у законну силу.

iVIiський голова I.B. Щiков



!одаток до Положення

кПро звання <<Почесний громадянин
Вишневоi громади>),

затверджено рiшенням cecii Вишневоi
мiськоi ради VIII скликання
Jф 1-01ДI вiд l2.2O2Op.

ЕКСПЕРТНА РАДА
З ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ КАНДИДАТУР

НА ПРИСВО€ННЯЗВАННЯ
(почвсниЙ громАдянин вишнЕвоi громАди)

1, Заступник мiського голови згiдно розподiлу функцiональнихобов'язкiв.
2. Голови постiйних депутатсъких комiсiй.
3. Секретар ради.
4. Керуюча справами виконкому.
5. Началъник юридичного вiддiлу.
6. Начальник загаJIьного вiддiлу.

мiський голова I.B. Щiков


