
ПРАВИЛЬНИК 
НА ОСОБЛИВЕ ВІДЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧНИХ ЧЛЕНІВ СУМ 

 
І. Загальне: 
 

1. СУМ відзначує поодиноких своїх членів, які на протязі довшого часу своїм 
особливим вкладом та жертвенною працею причинились до розбудови 
нашої Спілки. 
А.“На протязі довшого часу”  треба розуміти радше декаду як кілька років, 
хоч в залежности від роду та завдання праці, одне другого не виключає. 
Б. Рід праці може бути у ділянці: виховній, організаційній, суспільно-
громадській, культурно-освітній, фінансово-господарській і т.д. згідно з 
многогранною  дією нашої Спілки, передбаченою Статутом та правильни-
ками. 
В. “особлива та жертвенна” – це праця, яка вкладом часу, підходом та 
своїми наслідками  допомагає в розбудові та рості нашої Спілки. 

 
2. Це відзначення призначене сеньйорами СУМ, не йде в розріз з відзна-

ченнями прийнятими правильником СУМ для дружинників, а радше його 
доповняє. 

 
ІІ. Визначні Члени: 
 

1. СУМ відзначає поодиноких своїх членів згідно з параграфом І, точка 1 а,б,в, 
які причинились до розбудови СУМ, особливо хоч не включно на висоті 
осередку. 

2. Передумовою сеньйора СУМ є осягнення 55 року життя. 
3. Осягнути не менше 80 точок за слідуючим точкуванням: 

А. Голова КУ СУМ за кожний рік каденції одержує…………………..6 точок 
Б. Член КУ СУМ за кожний рік каденції одержує    …………………..5 точок 
В. Голова осередку СУМ-у за кожний рік каденції одержує …………4 точок 
Г. Член Управи Осередку СУМ-у за кожний рік каденції одержує… .3 точки 
Ґ. Член СУМ за кожний рік членства одержує     ……..……………….2 точки 

4. Визначних членів пропонують Осередки та на рекомендацію КУ СУМ, З’їзд 
або Пленум СУМ  звичайною більшістю голосів їх затверджує. 

5. Визначний член одержує грамоту. 
6. Відмічення присутности визначних членів у Осередкових сходинах, річних 

зборах і т.д. є побажана. 
7. Крайова Управа СУМ та Осередки провадять реєстр визначних членів. 
8. Виключення зі СУМ визначного члена згідно з статутом СУМ, автоматично 

позбавляє його всіх привілеїв попередньо набутих. 
9. Відзначення визначних членів не може переступити на протязі одного року 

числа 10-ти. 
 
 
 
 
 



 
ЗГОЛОШЕННЯ 

Для надання ІІІ Ступеня 
Виховника, Культурника, Суспільника, Міжнародника, Ратника 

 
 
Осередок СУМ ім.  __________________________________ в ___________________ 

  Пропонує ____________________________  народженого дня  _________________ 
   Ім’я та пізвище 

на кандидата  ___________________________________________________________            
                                    Виховника, Культуринка, Суспільника, Міжнародника, Ратника 
 

ДАНІ ПРО КАНДИДАТА: 
1. Освіта (американська, українська, інші) __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Вишкільні табори:  ___________________________________________________ 

3. Здані іспити СУМ:  ___________________________________________________ 

4. Фахові курси:  _______________________________________________________ 

5. Праця в рядах СУМ: 
(КУ СУМ, Осередок, Відділ, табори) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Суспільно – громадська праця поза СУМ – ом: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

( в разі потреби, проситься долучити додатковий листок) 

 

 

 

 

 



 

Кандидатура була обговорена на засіданні Управи Осередку 

Дня_______________, 200___ року та прийнята – відкинена _______ за _______ 

проти________ здержання_________присутніх__________ 

 

За Управу Осередку: 

 

 

       ____________________                        ____________________ 

                     Голова                                                             Секретар  

 

7.  Завваги Комісії відзначень: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

За комісію відзначень КУ СУМ: 

 

     ____________________             ____________________ 

                  Голова               Секретар 

 

 

     ____________________       ____________________          ____________________

        Член             Член     Член       

 

8. Кандидатура була представлена Комісією відзначень та обговорена на засіданні 

КУ СУМ   дня   ___________, 200__  р. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЗГОЛОШЕННЯ НА ВИЗНАЧНОГО ЧЛЕНА СУМ 

 
 

Осередок СУМ пропонує подругу / друга  ___________________________________ 

нар. дня  _________________ 19___  р. в ________________________  як кандидата 

на Визначного члена СУМ. 

 

1. Кандидат здобув   _______ точок, будучи: 

 

 А. Головою Крайової Управи СУМ  ______    років  Х  6  =  ______  точок 

       в роках  ____________________ 

       Б. Членом Крайової Управи СУМ     ______    років  Х  5  =  ______  точок 

               в роках  ____________________ 

       В. Головою Осередку СУМ                ______    років  Х 4  =   ______  точок 

             в роках  ____________________ 

       Г. Членом Управи Осередку СУМ     ______    років  Х 3  =   ______  точок 

             в роках  ____________________ 

       Ґ.  Членом СУМ                                   ______    років  Х 2 =    ______  точок 

               в роках  ____________________ 

        ____________________________________________________________________________ 

                                                                        Разом                            ______  точок 

 

Завваги 

Кандидат мусить мати закінчених 55 років життя.  Кандидат мусить осягнути 80 

точок.  Функція чи членство в біжучому році не зачисляється до точкування.  Не 

можна точкувати того самого року більше разів.  Як хтось в 1965 р. був членом КУ 

СУМ та Головою Осередку, він одержить 5-ть а не 9-ть точок. 

 

 

 

 



 

2. Особливий вклад та жертвенна праця кандидата в розбудові СУМ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(в разі потреби, проситься долучити додатковий листок) 

 

Кандидатура була обговорена на засіданні Управи Осередку СУМ, 

дня  ___________ 200__ року та прийнята-відкинена: ____ за ____ проти 

_____ здержаних _____ присутніх _____ . 

 

За Управу Осередку СУМ 

 

____________________     ____________________ 

                  Голова                  Секретар 

 

3. Завваги Комісії відзначень: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

За комісію Відзначень КУ СУМ: 
 

       _______________________                        _________________________ 

       Голова                Секретар   

 

      ____________________       _____________________       _____________________ 

        Член            Член             Член 

 

4. Кандидатура була представлена Комісією Відзначень та обговорена на Засіданні 

КУ СУМ дня   ________________,  200__  року. 
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