
                      
 

 

УКРАЇНА 
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Гайсинського району Вінницької області 

 

РІШЕННЯ  

            

21 липня  2021 року №133.      
Про утворення  комісії  міськвиконкому  із визначення  
претендентів на  Дошку  пошани Гайсинської міської  
територіальної громади «Гордість міста» та затвердження  
Положення про  Дошку пошани  
 
          З метою відзначення кращих трудівників та колективів підприємств, 

установ, організацій Гайсинської міської територіальної громади та 

встановлення єдиного порядку  висування кандидатур для занесення на 

міську Дошку пошани з нагоди Дня міста Гайсина та Дня Незалежності 

України,  керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  ВИРІШИВ: 
1.Затвердити Положення про  Дошку пошани Гайсинської міської 
територіальної громади згідно додатку 1, що додається до цього рішення.  
2.Утворити  комісію із визначення претендентів на міську Дошку пошани 
Гайсинської міської територіальної громади в кількості  7 осіб. 
3.Затвердити персональний склад  комісії визначення претендентів на міську 
Дошку пошани Гайсинської міської територіальної громади згідно додатку 2, 
що додається до цього рішення. 
4.Рішення виконавчого комітету №181 від 17 серпня 2011 року «Про 
затвердження Положення про міську Дошку пошани», рішення виконавчого 
комітету №189  від 17 серпня 2011 року «Про утворення комісії із визначення 
претендентів на міську дошку пошани» та внесеними до нього змінами згідно 
рішення  виконкому №87 від 20 липня 2016 року, вважати такими, що 
втрачають чинність  з дня прийняття цього рішення. 
5.Надати повноваження комісії на період діяльності виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 8 скликання. 
 
Міський голова                                              А.І.Гук 
 
 
 
 
 

 



                                                                                               Додаток 1 

                                                                                    рішенням виконкому  

                                                                                    Гайсинської міської ради   

                                                                                    від 21  липня 2021 р. №133. 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про  Дошку пошани Гайсинської міської територіальної громади 

 «Гордість міста» 
 

Це Положення визначає порядок внесення і затвердження кандидатур 

на  Дошку пошани Гайсинської міської територіальної громади «Гордість 

міста» (надалі Дошка пошани). 
 

І. Загальні положення: 

1.1.Занесення кандидатур на Дошку пошани є однією з форм заохочення 

трудових колективів, громадськості міста, які заслужили авторитет і 

визнання у членів територіальної громади. 

1.2.Міська Дошка пошани «Гордість міста» оновлюється щороку до Дня 

міста Гайсина та Дня Незалежності України. 

1.3.Кандидатури для занесення на Дошку пошани визначаються комісією, 

персональний склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету. 

1.4.Протокол засідання комісії з визначення претендентів для занесення на 

міську Дошку пошани (далі комісія) підписується його головою та 

секретарем комісії. 

1.5.Утримання в належному стані Дошки пошани та прилеглої  до неї 

території покладається на комунальне підприємство міської ради 

«Гайсинський комбінат комунальних підприємств». 

 1.6.Організація з підготовки відкриття Дошки пошани, фотографування 

переможців, художнє оформлення покладається на відділ інформаційної 

діяльності, зв’язків з громадськістю, інформаційних технологій та технічного 

забезпечення Гайсинської міської ради.  

1.7.Фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також 

при можливості за рахунок спонсорських коштів підприємств, установ, 

організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством..    

 

ІІ. Порядок занесення на міську Дошку пошани Гайсинської міської 

територіальної громади: 

2.1.Для визначення осіб або колективів для занесенням на міську Дошку 

пошани  комісія оголошує в  липні місяці через місцеві засоби масової 

інформації  про початок висунення кандидатур для занесення на міську 

Дошку пошани. 

2.2.Висунення кандидатур для занесення на міську Дошку пошани 

здійснюється гласно у трудових колективах установ, організацій, 

підприємств різних форм власності.  



2.3. Разом із поданням додається характеристика заслуг працівника або 

колективу, що стали підставою для порушення клопотання.  
 
Основні критерії: 
- для особи: наявність визначних показників, високих здобутків у професійній 
діяльності, активна участь у суспільному житті колективу, громади, відзначення 
нагородами різних рівнів та ін.; 
- для колективу: повне найменування колективу, рік створення, юридична адреса, 
наявність колективного договору та повнота його виконання, рівень охорони праці та 
створення належних умов для високопродуктивної праці, нових робочих місць, 
прибутковість, вчасна і повна сплата податків, відсутність заборгованості із заробітної 
плати, збільшення об’ємів у виробництві, участь у виконанні соціально-культурних 
програм міста та ін. 
2.4. Клопотання про занесення на міську Дошку пошани «Гордість міста» 

подаються на ім’я міського голови до 01 серпня календарного року 

підприємствами, організаціями, установами, громадськими організаціями, 

окремими громадянами або групами громадян та надаються на розгляд 

комісії. 

 

III. Порядок визначення переможців:  

3.1.Визначення претендентів для занесенням на міську Дошку пошани  

відбувається шляхом голосування членів комісії, які визначають професійні і 

громадські досягнення кандидатів.  

3.2.Комісія надає свої пропозиції  міському голові згідно протоколу засідання 

про визначення претендентів. 

3.3.Про занесення претендентів на міську Дошку пошани міський голова 

видає розпорядження. Після прийняття розпорядження міського голови,   

здійснюється організація фотографування переможців та оформлення міської 

Дошки пошани. 

 

IV. Порядок вручення нагородної відзнаки: 

4.1.Особі або колективу, які занесенні на міську Дошку пошани  під час 

святкування Дня міста Гайсина та Дня Незалежності України вручається в 

урочистій обстановці відповідне Свідоцтво про занесення на міську Дошку 

пошани.  

4.2.Інформація про занесенням на міську Дошку пошани  висвітлюється в 

засобах масової інформації в установленому порядку.     
 

 

Секретар виконкому                                                         А.П.Філімонов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 2 

                                                                                    рішенням виконкому  

                                                                                    Гайсинської міської ради   

                                                                                    від 21  липня 2021 р. №133. 

 

 

 
Склад 

комісії визначення претендентів на міську Дошку пошани  
Гайсинської міської територіальної громади 

 
 
Пашистий І.О. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, голова комісії. 
Філімонов А.П. – секретар виконавчого комітету Гайсинської міської ради, 
секретар комісії. 
Членів комісії: 
Залевська Л.М. – секретар Гайсинської міської ради 8 скликання; 
Гуслякова Т.М. – начальник загального відділу Гайсинської міської ради; 
Міщенко О.О. – начальник юридичного відділу міської ради; 
Сидорчук Т.О. – головний спеціаліст відділу секретаріату Гайсинської 
міської ради, депутат Гайсинської міської ради 8 скликання; 
Максимчук О.О. – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності, 
зв’язків з громадськістю, інформаційних технологій та технічного 
забезпечення Гайсинської міської ради, депутат Гайсинської міської ради 8 
скликання. 
 
Секретар виконкому                                   А.П.Філімонов 

 


