ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення п’ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 21.02.2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
про увічнення пам’яті видатних земляків
Загальні положення
Зіньківщина відома своїми унікальними природними ресурсами, соціальноекономічними здобутками й духовними цінностями. Але найбільше багатство
Зіньківщини – це люди, які сприяли розвитку нашого краю та утвердженню
України в колі цивілізованих народів.
Органи місцевого самоврядування повинні всіляко сприяти збереженню
історичної пам’яті про видатних людей Зіньківщини. В зв’язку з цим,
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Зіньківська районна рада ініціювала створення положення про увічнення
пам’яті визначних земляків (далі – Положення). Це Положення має стати
важливою ланкою в нерозривному зв’язку часів і поколінь, що є неодмінною
ознакою кожного великого народу.
Мета та основні завдання Положення
Головною метою Положення є відродження та збереження історичної
пам’яті, увічнення імен видатних людей України, життя і діяльність яких
пов’язане із Зіньківщиною.
Основні завдання Положення:
- вшанування пам’яті видатних діячів, які прославили Зіньківщину в різних
галузях (наука, культура, освіта, сільське господарство, промисловість,
державотворення, захист суверенітету і територіальної цілісності України та
ін.);
- сприяння об’єктивному висвітленню подій і фактів, пов’язаних з історією
України та Зіньківщини;
- збереження для майбутніх поколінь пам’яті про важливі сторінки історії
нашого краю;
- виховання патріотичних почуттів, та гордості за наш край у сучасного й
майбутнього поколінь зіньківчан;
- координація роботи органів місцевого самоврядування різних рівнів на
території району (міська, селищна, сільські ради) по увічненню пам’яті
визначних земляків.
Основні напрямки Програми
1. Вивчення біографії та діяльності видатних земляків, їхнього внеску в
розвиток району, Полтавщини та України. Популяризація через засоби масової
інформації відомостей про життя, діяльність і здобутки видатних людей
України, життя яких пов’язано з Зіньківщиною.
2. Сприяння науковим дослідженням сторінок історії зіньківського краю.

3. Сприяння проведенню в районі конференцій, семінарів, круглих столів та
інших наукових заходів, спрямованих на висвітлення історії Зіньківщини та
діяльності видатних земляків.
4. Доповнення єдиної бази даних про видатних людей, життя і діяльність яких
пов'язана із Зіньківщиною.
5. Забезпечення бібліотек району виданнями про життя і діяльність видатних
людей, які жили і працювали на Зіньківщині.
6. Організаційна та матеріальна допомога установам та організаціям у
питаннях увічнення пам'яті видатних земляків.
7. Сприяння розвитку учнівського краєзнавчого руху в навчальних закладах
району.
8. Встановлення контактів з міжнародними організаціями, які мають
відомості про діяльність наших видатних земляків, сприяння обміну
інформацією з ними.
Форми та порядок увічнення пам'яті видатних земляків
Формами увічнення пам'яті видатних земляків є такі:
- меморіальна дошка;
- назва вулиці (площі, провулку), парку, скверу, алеї;
- ім'я установи, організації;
- пам'ятник (бюст) видатній людині;
- премія імені видатної людини;
- медаль імені видатної людини.
Рішення про увічнення пам'яті видатного земляка приймається районною
радою з відповідного подання громадських, державних організацій, установ,
органів ради, творчих спілок тощо.
У процесі прийняття рішення районна рада має спиратися на попередні
висновки профільної постійної комісії.
Органам місцевого самоврядування належить враховувати громадську
думку людей, яких безпосередньо стосується та чи інша форма увічнення
пам'яті (перейменування вулиці, встановлення пам'ятника та ін.). У процесі
вирішення дискусійних питань варто проводити відкриті обговорення проблеми
через засоби масової інформації, а також соціологічні опитування населення.
Рішення про вшанування видатної людини та форму вшанування затверджувати
тільки за умови досягнення громадського консенсусу.
Меморіальна дошка встановлюється у місці, що пов'язане із життям чи
діяльністю видатної людини. Рішення про встановлення меморіальної дошки
може бути прийняте районною радою не раніше, ніж через 1 рік по смерті
вшанованої людини. Виготовлення меморіальних дошок здійснюється
виконавчим апаратом районної ради за рахунок коштів районного бюджету.
Встановлення та урочисте відкриття меморіальних дошок покладається на
міську, селищну, сільські ради та підприємства, установи, організації (за місцем
проживання або діяльності видатного земляка), яким виготовлені меморіальні
дошки передаються виконавчим апаратом районної ради безоплатно.

При найменуванні місцевих об'єктів власними іменами районна рада
рекомендує органам місцевого самоврядування категорично уникати
перейменувань, які знищують історичну пам'ять. Надавати перевагу місцевим та
історичним топонімам на нових забудовах.
Клопотання про найменування нової вулиці (провулку, площі)
приймаються від юридичних осіб під час планування чи будівництва об'єкту. На
одному із будинків нової вулиці (провулку, площі) встановлюється табличка, на
якій пояснюється чиїм ім'ям і за які заслуги видатної людини названо даний
об'єкт.
Клопотання про перейменування вулиці (провулку, площі) приймається
органом місцевого самоврядування не раніше строку, передбаченого чинним
законодавством, по смерті вшанованої людини, іменем якої пропонується
назвати вулицю (провулок, площу). Для прийняття рішення про
перейменування об'єкту орган місцевого самоврядування повинен провести
соціологічне дослідження (опитування) мешканців об'єкту. Позитивне рішення
про перейменування об'єкту може бути прийняте за умови підтримки цього
рішення більшістю мешканців.
Пропозиції щодо присвоєння імені видатної людини установі або щодо
перейменування установи погоджується з працівниками цієї установи через
загальні збори колективу. Рішення про найменування або перейменування
установи може бути прийняте органом місцевого самоврядування не раніше
строку, передбаченого чинним законодавством, по смерті вшанованої людини,
іменем якої пропонується назвати установу.
Рішення про встановлення пам'ятника (бюсту) видатній людині може бути
прийняте органом місцевого самоврядування не раніше, ніж через 5 років по
смерті видатної людини. Рішення про заснування премії імені видатного
земляка може бути прийняте органом місцевого самоврядування не раніше, ніж
через 10 років по смерті видатної людини.
Рішення про заснування пам'ятної іменної медалі може бути прийняте
органом місцевого самоврядування не раніше, ніж через 10 років по смерті
видатної людини, іменем якої планується назвати медаль.
Прийняття та виконання рішень органів місцевого самоврядування про
увічнення пам'яті видатних земляків здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
Фінансове забезпечення
Фінансування Положення здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством.
Очікувані результати
Виконання Положення дасть можливість досягти таких результатів:
- зберегти історичну пам'ять про видатних людей Зіньківщини;
- скоординувати діяльність органів місцевого самоврядування по
увічненню пам'яті земляків;
- активізувати наукові дослідження історії Зіньківського району
Полтавської області, життя і діяльності видатних людей Зіньківщини;

- розгорнути молодіжний краєзнавчий рух;
- підвищити обізнаність населення району зі сторінками вітчизняної
історії;
- досягти громадського консенсусу щодо питань історичної пам'яті;
- виховати патріотичні почуття, гордість за свій край у сучасного
покоління Зіньківщини.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
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