
КЯЛУСЬКЯ МІСЬКЯ РЯДЯ НЯРОДНИХ ДЕПУТЯТІВ

Р І Ш Е Н Н Я
В1Д_ ■гг.іо.% №

м. Калуш

/’УШ сесія П-го дам 
скликання/

[Про положення "Почесний грс|- 
мадянин міста Калуша".

к^атичного

На виконання рішення УП сесії П-го демократичного скли
кання бід 11.04.1995 року л 91 "Про заснування звання "Почес
ний громадянин міста Калуша", міська Рада народних депутатів 
в и р і ш и л а :

І. Затвердити положення п̂ -с присвоєння звання 
громадянин міста Калуша" згідно додатку.

2. Фінансовому гі^ділу в бюджеті міста на Іаь; , 
цього Положення.

Р .Сушко



Додаток
до рішення міської Ради нар 
депутатів /УШ сесія П-го де 
тичного скликання/
від 22.10:96 Ш 99

. ■ ■  ̂:

П О Л О Ж Е Н Н Я  ‘ *

про присвоєння звання "Почесний громадянин 
міста Калуша"

І. §агатшні_положення.

1. Звання "Почесний громадянин міста Калуша" Удалі "зв? . 
присвоюється громадянам України, а також іноземним громадяна 
особам без громадянства, за видатні особисті заслуги в розбу, 
міста Калуша, за вагомий внесок у розвиток його економічних, 
ково-технічних, соціально-культурних, військових, державних, 
мадських та інших сфер діяльності.

2. Присвоєння Звання може бути проведено посмертно.

3. Особи, яким присвоєно звання, користуються пільгами,. :• 
новленими органами місцевого самоврядування.

П . Поря£ок_присвоєння_3вання.

4. Подання про присвоєння Звання конкретним особам вносят: 
голові міської Ради, яке розглядається, в постійних комісіях ге. 
та виноситься на розгляд міської Ради, яка приймає по ньому кон
кретне рішення.

Подання вносять підприємства, установи, організації,тов 
риства різних форм власності, а також об"єднанчя громадян.

5. Присвоєння Звання може здійснюватись за поданням голови 
міської Ради та головами постійних комісій Ради.

6. Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, за 
місцем роботи чи діяльності особи, яку представляють до присвоєн
ня звання.

7. Клопотання про присвоєння Звання порушується колективом, 
розглядається і оформляється керівництвом того органу, який впра
ві подавати подання.



шр

8. Пропозиції щодо присвоєння Звання 
*ТА. особам без громадянства можуть подаватися, в?

офіційними установами відповідних держав.

9. До подання додається нагородний лист, в 
ся конкретні заслуги особи, що стали підставою 
потання, характеристика про трудову та іншу діяльшЦ

Ш. Порядок,вручення.

10. Особам, яким присвоєно звання, вручається посвідч!! 
нагрудний знак встановленого зразка, грамота.

. вручення відбувається в урочистій обстановці головою м - 
ської Ради, як правило, в день святкування Дня міста.

За дорученням голови міської Ради ця процедура може бути 
виконана іншими посадовими особами.

ІЗ. Особам, яким присвоєно звання, виплачується одноразова 
грошова винагорода в розмірі 5 мінімальних заробітних плат або 
цінний подарунок.

IV. Позбавлення_звання.

13. Позбавлення Звання може бути проведено рішенням міської 
Ради у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин в порядку, 
встановленому законодавством.

14. Доку;:-м и, які підтверджують присвоєння Звання, де нале
жали особі, позбавленій цього Звання, підлягають поверненню до мі
ської Ради народних депутатів.

V . Бидача_дублікатів.

15. У разі втрати /псування/ посвідчення, грамоти, дублікати, 
як правило, не видаються. їх може бути видано, як виняток, за умо
ви, що нагороджений не міг-запобігти .втраті /псуванню/ документів 
які видаються під час присвоєння Звання.

16. Питання про видачу дублікатів розглядається постійною ко
місією міської Ради та видається на підставі розпорядження голови 
міської Ради безоплатно.

/ , . С: І-ЧГ

Голова міської Ради Р.Сушвк
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