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Проект
Автор постiйна комiсiя MicbKoi ради з

питань освiти, науки, культури, мови, права
нацiональних меншин, мiжнародного
спiвробiтництва, iнформацiйноТ полiтики,
молодi. спорry та ryризму. соцiального
захисту, охорони здоров'я. материнства та

дитинства

Про внесення змiн до пункту 2 рiшення
Бiлоцеркiвськоi мiськоi ради вiд 30 травня 2008

року JtlЪ770 <Про Премiю БiлоцеркiвськоТ мiськоi

ради за внесок молодi у розвиток мiсцевого
самоврядування)) (зi змiнами) шляхом викладення
Положення в новiй релакчiТ

Розглянувши зверненшI постiйноТ KoMicii MicbKoT ради з питань освiти, науки, культури,

мови, прав начiональних меншин, мiжнародного спiвробiтництва, iнформацiйноТ полiтики,

молодi, спорту та туризму, соцiа,тьного захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства
вiд __=---_- 2020 року Jф= -__- про внесення змiн до п},нкту 2 рiшення
Ъiпоч.рпiu.*'r' ,icbKoT ради вiд 30 травня 2008 року N9770 кПро Премiю Бiлоцеркiвськоi

MicbKot' ради за внесок молодi у розвиток мiсцевого самоврядування) (зi змiнами) шляхом

""ппuдa""я 
Положення в новiй редакцiТ, з метою сприяння соцiа,тьнiй активностi молодi,

широкому залученню ii до суспiльного життя i подальшого розвитку мiсцевого

самоврядування, rtiдвищення ролi в громадському життi MicTa, морirльного i матерiального

auо*о.ra""я ii кращих представникiв за значний внесок у вирiшення соцiа,rьно значимих для

MicbKoT громади питань та вiдповiдно до Закону УкраТни <Про сприяння соцiальному

становленню та розвитку молодi в YKpaiHi>, ст. 25 Закону Украiни <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi>, MicbKa рада вирiшила:

1. ВнестИ змiнИ до пункту 2 рiшення Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради вiд 30 травня 2008 року
Ns770 uПро Премiю БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради за внесок молодi у розвиток мiсцевого

саrоuр"дування) (зi змiнами) шляхом викладення Положення в новiй редакшiТ (лоласться).

2. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю MicbKoi ради з питань

освiти, науки, культури, мови, прав нацiона,'rЬних меншин, мiжнародного спiвробiтництва,

iгrформацiйноТ полiтики, молодi, спорту та туризму, соцiа,тьного захисту, охорони здоров'я,

материнства та дитинства.

Nliський голова Геннадiй ДИКИЙ
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!одаток
до рiшення БiлочеркiвськоТ MicbKoT

ради вiд _.2020 року Ns_

ПОЛОЖЕННЯ
про Премiю Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради

за внесок молодi у розвиток мiсцевого
самоврядування

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 . Премiя БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради за внесок молодi у розвиток мiсцевого
самоврядування (да",ri - Премiя) присуджу€ться особам iз числа молодi або громадським
органiзацiям, якi активно сприяли процесам розвитку мiсцевого самоврядування, досягли
значних результатiв у вирiшеннi соцiальних i правових питань територiальноТ громади м. БiлоТ

Щеркви.
1.2. Щороку до flня мiсцевого самоврядування (7 грулня), присулжуеться двi премii,

видатки наякi складають 24l неоподатковуваний MiHiMyM доходiв громадян (кожна).
1.3. Премiя присуджуеться Бiлоцеркiвською мiською радою особам - громадянам

Украiни - мешканцям м. Бiлоi I]еркви BiKoM до З5 poKiB або громадським органiзацiям, якi
заре€строванi або лега,riзованiм в MicTi Бiла I{epKBa шляхом повiдомлення в установленому
порядку згiдно з чинним законодавством Украiни.

1.4. Премiя повторно не присуджуеться.
1.5. Премiя присуджусться за результатами попереднього таlабо поточного poKiB.

II. мЕтА
Премiя присуджу€ться з метою сприяння соцiальнiй активностi молодi. широкому

за!lученню ii до суспiльного життя i подальшого розвитку мiсцевого самоврядування,
пiдвиrцення ролi в громадському життi MicTa. морального й матерiаJIьного заохочення Ti краттIих
представникiв за значний внесок у вирiшення соцiа,тьно значимих для MicbKoT громади питань.

III. ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМIТ

З.1. Клопотання про присудження ПремiТ подаеться до Управлiння з питань молодi та
cttopTy Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради громадськими органiзачiями та трудовими колективами
щорiчно до 20 вересня.

З.2. Що клопотання додаються:
- вiдомостi про досягнення особи, яка заслуговус на вiдзначення Премiсю, або

громадськоi органiзацii, що заслугову€ на вiдзначення Премiею,
- особовий листок з облiку кадрiв кандидата на здобуття ПремiТ або данi про громадську

органiзачiю, що заслуговуе на вiдзначення Премiею (piK заснування, копii свiдоцтва про

ресстрацiю та статуту (положення), кiлькiсть фiксованих членiв, реквiзити, вiдомостi про
керiвникiв, перелiк реалiзованих просктiв за попереднiй таJабо поточний piK).

3.3. Постiйна комiсiя мiськоi ради з питань освiти, науки, культури, мови! права
нацiональних меншин, мiжнародного спiвробiтництва, iнформацiйноi полiтики, молодi, спорту
та туризму, соцiального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства:

3.3.1. забезпечуе вiдбiр кандидатiв на здобуття Премii;
З.З.2. виносить на розгляд cecii MicbKoi ради проскт рiшення про присудження Премii до

01 листопада.
3.4. Управлiння з питань молодi та спорту Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради:
З.4.1. забезпечус необхiдне iнформування молодi MicTa, збiр пraTepia,riB, пiдготовку

обrрунтованих пропозицiй щодо кандидатiв на здобуття ПремiТ та подання ix на розгляд
постiйноТ KoMicii MicbKoi ради з питань освiти, науки, культури, мови, права нацiональних



меншин, мiжнародного спiвробiтництва, iнформацiйноi полiтики, молод1, спорту та туризму,

соцiа,,lьного захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства не пiзнiше 15 жовтня. Що

пропозицiй додаються документи, зазначенi в п.3.2.
З.4.2. згiдно з рiшенням постiйноi KoMicii MicbKoi ради з питань освiти, науки, культури,

мови, права нацiона"тьних меншин, мiжнародного спiвробiтництва, iнформацiйнот полiтики.

молодi, спорту та туризму, соцiа"rьного захисту, охорони здоров'я. материнства та дитинства
готус про€кт рiшення MicbKo[ ради про присудження ПремiТ до 20 жовтня.

Ч, ПОРЯДОК ВРУЧЕНIUI ПРЕМIi

4.1, .Щиплом лауреата Премii та ii грошова частина вручаються кожному лаУреаТУ В

урочистiй обстановцi напередоднi Дня мiсцевого саNIоврядування мiським головою або за його

дорученням заступником мiського голови. секретарем ради, головою постiйноi KoMicii MicbKoT

ради З питань освiти, науки, культури, мови, права нацiональних меншин, мiжнародного
спiвробiтництва, iнформацiйнот полiтики, молодi, спорту та туризму, соцiального захисту.

охорони здоров'я, материнства та дитинства.
4.2. Виплати грошовоi частини Премii iT лауреатам здiйснюються Управлiнням з питань

молодi та спорту БiлоцеркiвськоТ мiськоi рши вiдповiдно до рiшення сесii MicbKoT раДи Про

присудження Премii за рахунок загальних асигнувань управлiння на молодiжнi програми,

затверджених на вiдповiднi бюджетнi перiоди.
4.З. Щля виплати грошовоТ частини Премii до Управлiння з питань молодi та спорТУ

Бiлочеркiвськоi мiськоI ради подаеться копiя паспорта, копiя реестрачiйного номера облiковоТ

картки платника rrодаткiв/довiдки про присвосння iдентифiкацiйного номера лауреата Премii та

зiu{ва з банкiвськими реквiзитами для поповнення карткового рахунку.

Секретар MicbKoT ради Василь сАВЧУК


