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20.04.2022 № 41-4/УІІІ

Про затвердження І Іоложення про 
звання «Почесний громадянин 
міста Сміла»

Відповідно до сг. 25, п. 4 ч. З ст. 42, ч. І ст. 59 Закону України 
від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в У країні»,ч. З ст. ,7 
Статуту територіальної громади міста Сміли, затвердженого рішенням міської 
ради від 25.12.2001 № 18, з метою удосконалення нормативної бази у сфері 
почесних нагород Смілянської міської територіальної громади, міська рада 
ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста 
Сміла» (додається).

2. Пункт 2 рішення Смілянської міської ради Черкаської області 
від 25.01.1994 № 13-21 «Про встановлення звання «І Іочесний громадянин міста» 
(зі змінами) вважати таким, що втратив чинність.

3. Опублікувати дане рішення міської ради у місцевих друкованих 
засобах масової інформації.

4. Організацію виконання рішення покласти па заступника міського 
голови відповідно до функціональних повноважень, відділ організаційної 
роботи, діловодства та контролю виконавчого комітету міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
міської ради, постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних 
ситуацій.

Міський голова



Додаток
ЗА ТВЕРД Ж У ІІО  
рішення міської ради 
від 20.04.2022 №41-4/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про звання «Почесний громадянин міста Сміла»

1. Це Положення визначає механізм та процедуру присвоєння маппя 
«Почесний громадянин міста Сміла» (далі звання) у відповідності до сі. 7 
Статуту територіальної громади міста Сміли, затвердженого рішенням міської 
ради від 25.12.2001 № 18 (зі змінами).

2. Звання «Почесний громадянин міста Сміла» є одним із важливих 
моральних стимулів в розвитку громадської активності жителів територіальної 
громади.

3. Звання присвоюється жителям міської територіальної громили ;а 
сумлінну працю, активну громадську діяльність, особисті заслуги в розвитку 
виробничо-технічного потенціалу, соціальної інфраструктури міста, йоіЬ 
благоустрою, сприяння в оснащенні матеріальної бази органів осві ти і охорони 
здоров’я, удосконалення ефективності їх роботи, зміцнення правопорядку і 
законності; роботу, яка проводи ться по вивченню іс торичною минулого і а 
культурної спадщини міста.

4. Звання може бути присвоєно і громадянам України, які не проживають 
в місті, за спорудження важливих об’єктів виробничого і соціально-культурної о 
призначення, встановлення економічних і культурних зв'язків, зміцнення 
дружби між народами світу.

5. Звання може присвоюватись посмертно з урахуванням п.п. З, 4 цього 
Положення.

6. Присвоєння звання здійснюється міською радою на підставі 
клопотання депутатів міської ради, виконавчого комітету міської ради, трудових 
колективів та (або) профспілкових організацій підприємств, установ, організації! 
незалежно від форми власності, громадських формувань, командування 
військових формувань, які дислокуються на території міста.

до Регламенту роботи Смілянської міської ради.
7. Особам, які удостоєні звання, вручається І Іочеена грамо та міської рази, 

нагрудна стрічка малинового кольору з написом «Почесний громадянин міста 
Сміла», нагрудний знак, посвідчення і грошова премія в розмірі трьох 
мінімальних заробітних плат. Міською радою може бути встановлено інший 
розмір грошової премії не нижче встановленої цим пунктом суми, але не більше 
п’ятдесяти тисяч гривень.

Розгляд питання щодо присвоєння звання ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ V відповідності

Особи, удостоєні звання, м а ю І в о  безкоштовного проїзду міським 
громадським транспортом.

Рішення про присвоєння звання висвітлюється у місцевих засобах 
масової інформації.



■ І
У  разі присвоєння звання посмертно, відзнаки, передбачені цим 

Положенням, в .тому числі грошова премія, вручаються близьким родичам, 
зазначеним у рішенні міської ради.

8. Вручення відзнак особі, удостоєній звання, проводиться від імені і ш 
дорученням міської ради. Відзнаки, передбачені ним І Іоложенням, можуть бути 
вручені в обстановці урочистості і широкої гласності.

Секретар міської ради . ЗЛЬКО/ . Юрій СТУД А ІІС

ГІДНО З ОРИГІНАЛОМ І
ьник відділу забезпечення  
’р о б ^ и  м і ^ о ї р а д и ^ ^ ,

І

Оксана СІЛКО


