
Додаток 

до рішення 16 сесії міської ради 

від 23 грудня 2016 року № 6 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» 

 

1. Звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» є найвищою відзнакою 

територіальної громади міста Старокостянтинова. 

2. Звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» присвоюється жителям 

міста, іншим громадянам України, іноземним громадянам, в тому числі посмертно, які 

мають видатні заслуги і зробили великий особистий внесок у соціально-економічний 

розвиток міста Старокостянтинова, його культуру, мистецтво, науку, освіту, охорону 

здоров’я, спорт та інші види діяльності; чия багаторічна виробнича, благодійницька, 

громадська та інша діяльність отримала широке визнання мешканців міста 

Старокостянтинова. 

3. Звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» присвоюється рішенням 

міської ради: 

- за поданням міського голови; 

- за поданням її виконавчого комітету; 

- за клопотанням трудових колективів, підприємств, установ міста 

Старокостянтинова, творчих та громадських організацій. 

4. У клопотаннях про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Старокостянтинова», які подаються на розгляд Комісії з питань розгляду кандидатур на 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» (далі – Комісія) до 15 

травня щороку, мають міститися: 

- основні біографічні відомості про кандидата; 

- основні показники його трудової, творчої, благодійницької, суспільно-громадської 

діяльності; 

- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста або визнання його 

особливих заслуг. 

5. Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Старокостянтинова» попередньо розглядаються Комісією. 

Комісія затверджується рішенням міської ради за поданням виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради терміном на 5 років у складі 11 членів. 

6. До складу Комісії входять члени територіальної громади міста, які мають 

особистий вагомий внесок у розбудову і розвиток міста, працівники виконавчих органів 

міської ради, депутати міської ради. 

Голова, заступник, секретар Комісії обираються на першому засіданні більшістю 

голосів від складу Комісії. 

7. Комісія через засоби масової інформації протягом місяця з дня одержання 

документів організовує широке обговорення висунутих кандидатур серед громадськості 

міста для вивчення громадської думки, а саме: розміщує подані документи про кандидатури 

на присвоєння звання у міських засобах масової інформації, на сайті Старокостянтинівської 

міської ради. 

8. Комісія, вивчивши документи та громадську думку окремо по кожній кандидатурі, 

шляхом голосування (більшістю голосів від загального складу Комісії), приймає рішення 

про рекомендування кандидатури до присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Старокостянтинова» та до 1 серпня щороку готує проект рішення на засідання міської ради 

у передбаченому Регламентом міської ради порядку. 

Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар. 

9. Рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» 

приймається на останній перед святкуванням Дня міста, сесії міської ради більшістю 

голосів від загального складу ради. 

Протягом календарного року присвоюється не більше одного звання. 



10. Як виняток, протягом року звання «Почесний громадянин міста 

Старокостянтинова» може присвоюватися лише посмертно. 

11. Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова», 

вручаються посвідчення та нагрудний знак відповідного зразка. 

12. Текст рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Старокостянтинова» та фотографія Почесного громадянина заноситься до Книги Почесних 

громадян міста Старокостянтинова, що зберігається в історико-культурному центрі-музеї 

«Старий Костянтинів». 

13. Рішення Старокостянтинівської міської ради про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Старокостянтинова» доводиться до відома громадян через засоби масової 

інформації та розміщується у відповідній рубриці на офіційному сайті 

Старокостянтинівської міської ради. 

14. Узагальнення документів з приводу присвоєння звання, ведення реєстру 

Почесних громадян міста Старокостянтинова виконує організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

15. Почесний громадянин міста Старокостянтинова (за його бажанням) користується 

правами: 

- першочергового прийому керівниками органу місцевого самоврядування та 

виконавчими органами міської ради; 

- вільного входу на усі загальноміські заходи. 

16. У разі смерті Почесного громадянина міста Старокостянтинова поховання 

здійснюється на міському кладовищі з відповідними почестями, із встановленням надгробку 

за рахунок міського бюджету. 

На оплату послуг, пов’язаних з організацією та проведенням похорон, надається 

матеріальна грошова допомога. 

17. Встановлення надгробку проводиться управлінням соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за рахунок міського бюджету. 

18. Матеріальна грошова допомога на оплату послуг, пов’язаних з організацією та 

проведенням похорон, надається по фактичних видатках, але в розмірі, що не перевищує: 

- дві мінімальні заробітні плати – послуга, пов’язана з організацією та проведенням 

похорон; 

- три мінімальні заробітні плати – встановлення надгробку. 

19. Кошти на відшкодування витрат згідно з п.п. 16, 17, 18 цього Положення 

передбачаються у поточному бюджеті міста. 

20. Вручення посвідчення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Старокостянтинова» та нагрудного знака проводить міський голова в урочистій обстановці, 

як правило, в день святкування Дня міста. 

У разі відсутності міського голови – уповноваженою особою із керівного складу 

міської ради. 

21. Звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» не може бути 

присвоєно особам, які скоїли злочин, були засудженими і судимість яких не погашена у 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

22. Почесний громадянин міста Старокостянтинова може бути позбавлений цього 

високого звання, якщо він своєю поведінкою дискредитує себе перед територіальною 

громадою, а також у разі порушення ним Конституції та законів України, що доведено у 

встановленому законом порядку. 

23. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» 

вирішується на засіданні Старокостянтинівської міської ради. 

24. Особа, позбавлена звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова», 

втрачає права, передбачені цим Положенням. 

25. У випадку позбавлення звання «Почесний громадянин міста Старокостянтинова» 

усі атрибути Почесного громадянина міста Старокостянтинова повертаються до 

Старокостянтинівської міської ради та передаються в історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів» для зберігання. 

 

Секретар міської ради                                                                   О. Степанишин 


