
 
 
 

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 одержуєю…….. 4 точок 
Г. Член Управи Осередку СУМ 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. 
 


