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ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

	5	червня	2019	р.
	№	550
	Про затвердження Положення «Про 
	встановлення рекордів Тернополя»
	Враховуючи розпорядження міського голови від 21.07.2017р. «Про започаткування 
	«Книги рекордів Тернополя»,  керуючись Законом України «Про місцеве 
	самоврядування в Україні», з метою належної організації ведення Книги рекордів 
	Тернополя, виконавчий комітет міської ради вирішив:
	1. Затвердити Положення про встановлення рекордів Тернополя, згідно з додатком 
	(додається).
	2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
	діяльності виконавчих органів ради Л.О.Бицюру.
	Міський голова	С.В.Надал





Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 05.06.2019р.  №550

Положення 
про встановлення рекордів Тернополя

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	Книга рекордів Тернополя створена з метою популяризації,  стимулювання, розвитку талантів та підтримки мешканців, громадських організацій, установ та підприємств Тернопільської міської територіальної громади.	
	Завдання Книги рекордів Тернополя полягає у створенні сприятливих стартових можливостей для кожного, хто прагне зафіксувати власний рекорд, незалежно від статусу і соціального положення, а також захисті прав та інтересів рекордсменів.
	Рекорди реєструються у всіх сферах людської діяльності, живої і неживої природи на території Тернопільської міської територіальної громади.
	Інформація про рекорд реєструється в електронному та паперовому виданнях Книги рекордів Тернополя, повідомлення про рекорд також оприлюднюється у відповідному розділі на сайті Тернопільської міської ради.
	Електронне та паперове видання Книги рекордів Тернополя розробляється та ведеться комунальною установою «Тернопільська міська централізована бібліотечна система».
	РОЗДІЛ ІІ. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕКОРДУ ТЕРНОПОЛЯ
	Для встановлення рекорду Тернополя заявник заповнює на сайті Тернопільської міської ради заявку встановленого зразка (додається) та надсилає  на електронну скриньку ternopilrecord@gmail.com, або направляє заявку до Тернопільської міської ради через відділ звернень та контролю документообігу управління організаційно-виконавчої роботи в паперовому вигляді не пізніше як за три  дні до встановлення рекорду.
	Попередній розгляд заявок на встановлення рекорду проводить комісія з питань розгляду пропозицій мешканців міста, органів влади, громадських організацій, установ та підприємств щодо встановлення рекордних досягнень, склад якої затверджується розпорядженням міського голови. Моніторинг заявок ведеться відповідальним секретарем комісії. Очолює комісію заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
	Термін опрацювання заявки комісією – два дні.
	Для встановлення і реєстрації рекорду комісією забезпечується обов’язкова попередня експертиза заявки і консультації за правилами встановлення рекордів у відповіднійсфері.
	Комісія здійснює перевірку заявки на рекордопридатність та приймає одне з таких рішень, яке оформляє відповідним протоколом:
1) підтвердити заявку про встановлення рекорду; 
2) відмовити, в зв’язку з відсутністю факторів рекордопридатності;
3) повернути заявку для усунення недоліків.
Члени  комісії забезпечують консультаціями заявника, а також проводять інформаційну медіа-розвідку, пов’язану з вибором дати події, з метою мінімізації ймовірністі збігу з іншими подіями суспільної значимості, та акцентування уваги громадськості на заході.
РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК ФІКСУВАННЯ РЕКОРДІВ ТЕРНОПОЛЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ РЕКОРДСМЕНІВ
	Фіксацію рекордів за місцем їх встановлення здійснює комісія з питань розгляду пропозицій мешканців міста, органів влади, громадських організацій, установ та підприємств щодо встановлення рекордних досягнень та оформляє відповідним протоколом комісії.
	Реєстрація рекорду в електронному та паперовому виданнях Книги рекордів Тернополя здійснюється комунальною установою «Тернопільська міська централізована бібліотечна система» не пізніше двох днів з моменту його фіксації.
	За встановлення рекорду, автор отримує сертифікат  Книги рекордів Тернополя встановленого зразка (додається).
	Грошової винагороди для рекордсменів за встановлений рекорд не передбачено. 
	Вручення офіційних нагород проводить міський голова, або представник Тернопільської міської ради за його дорученням, в урочистій обстановці.

Міський голова										С.В.Надал

