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9/38340Аб за сна ванні спе цы яль най прэміі Баб руй ска га га рад ско га вы ка -
наўчага камітэта імя М.Лынькова

Баб руйскі га радскі вы ка наўчы камітэт ВЫ РА ШЫЎ:
1. За сна ваць спе цы яль ную прэмію Баб руй ска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та імя

М.Лынь ко ва.
2. За цвердзіць да да ную Інструк цыю аб пры суд жэнні спе цы яль най прэміі Баб руй ска га

га рад ско га вы ка наўча га камітэ та імя М.Лынь ко ва.
3. Сап раўднае ра шэн не ўсту пае ў сілу з мо ман ту яго афіцый на га апубліка ван ня.

Пер шы на меснік стар шыні А.В.Ко вель

Кіраўнік спраў Л.С.Па гу да

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Рашэнне
Бабруйскага гарадскога
выканаўчага камітэта
19.01.2011 № 3-24

ІНСТРУКЦЫЯ
аб прысуджэнні спецыяльнай прэміі Бабруйскага гарадскога
выканаўчага камітэта імя М.Лынькова

1. Інструк цыя аб пры суд жэнні спе цы яль най прэміі Баб руй ска га га рад ско га вы ка наўча га 
камітэ та імя М.Лынь ко ва вы зна чае па ра дак пры суд жэн ня спе цы яль най прэміі Баб руй ска га
га рад ско га вы ка наўча га камітэ та імя М.Лынь ко ва (да лей – спе цы яль ная прэмія) дзея чам
куль ту ры, мас тац тва, літа ра ту ры, аду ка цыі, прад стаўнікам срод каў ма са вай інфар ма цыі,
якія ма юць знач ныя да сяг ненні ў па пу ля ры за цыі бе ла ру скай мо вы.

2. Спе цы яль ная прэмія пры суд жа ец ца ра шэн нем Баб руй ска га га рад ско га вы ка наўча га
камітэ та (да лей – гар вы кан кам) ад на ра зо ва гра мад зя нам Рэс публікі Бе ла русь, пра жы ваю -
чым на тэ ры то рыі го ра да Баб руй ска.

3. Ха дайніцтва ў гар вы кан кам для раз гля ду пы тан ня аб пры суд жэнні спе цы яль най
прэміі да 1 снеж ня па да юць мяс цо выя ор га ны дзяр жаўна га кіра ван ня, ус та но вы куль ту ры і
аду ка цыі, сродкі ма са вай інфар ма цыі, гра мадскія ар ганіза цыі, а так са ма пра цоўныя ка лек -
ты вы, раз меш ча ныя на тэ ры то рыі го ра да Баб руй ска.

4. На кож на га суіскальніка спе цы яль най прэміі па да юц ца ха дайніцтва, ха рак та ры сты -
ка, да вед ка з мес ца пра цы і пра та кол схо ду пра цоўна га ка лек ты ву, копіі во дзы ваў у срод ках
ма са вай інфар ма цыі, іншых да ку мен таў, якія свед чаць аб шы рокім гра мадскім прыз нанні
за слуг суіскальніка, вы данні, публіка цыі, фа та графіі, рэп ра дук цыі, аўдыя- і відэа запісы ра -
бот, якія павінны змяш чаць інфар ма цыю аб дзей насці і твор чых да сяг нен нях суіскальніка
спе цы яль най прэміі, аб’ектыўную і ўсе ба ко вую ацэн ку яго асабістых за слуг у ад па вед най во -
бласці.

5. Для раз гля ду да ку мен таў ства ра ец ца га рад ская камісія ў на ступ ным склад зе: на -
меснік стар шыні гар вы кан ка ма (стар шы ня камісіі), на чальнік адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты,
на чальнік адд зе ла куль ту ры, на чальнік адд зе ла аду ка цыі, на чальнік адд зе ла па спра вах мо -
ладзі, на чальнік адд зе ла ар ганіза цый на-кад ра вай ра бо ты гар вы кан ка ма, га лоўны рэ дак тар
га зе ты «Баб руй скае жыц цё».

6. Да ку мен ты для пры суд жэн ня спе цы яль най прэміі рых туе для раз гля ду на па сяд жэнні
гар вы кан ка ма адд зел ідэа лагічнай ра бо ты гар вы кан ка ма.

7. Асо бе, якой пры суд жа на спе цы яль ная прэмія, ва ўра чы стых аб ставінах уру ча ец ца ад -
на ра зо вае гра шо вае ўзна га род жан не ў па ме ры дзе сяці ба за вых велічынь, ус та ноўле ных на
мо мант пры няц ця ра шэн ня.

8. Пры ня тае ра шэн не аб пры суд жэнні спе цы яль най прэміі ас вят ля ец ца ў мяс цо вых срод -
ках ма са вай інфар ма цыі.

9. Фінан са ван не рас хо даў, звя за ных з пры суд жэн нем спе цы яль най прэміі, пра водзіцца
са срод каў га рад ско га бюд жэ ту. Гэ тыя сродкі пра дуг лед жва юц ца каш та ры сам рас хо даў на
пра вяд зен не ме рап ры ем ст ваў гар вы кан ка ма.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 21, 9/38340
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