
 
Україна 

   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ             
 ХХІVсесії міської ради VІ скликання              

  

від 30 травня 2012 р. №3 
      м. Шепетівка 
 
 
Про затвердження Положення 
 про присвоєння звання 
 « Почесний громадянин міста Шепетівки»  
 

 Розглянувши   клопотання Шепетівської міської ради організації ветеранів України, 
відповідно  до  ст.ст.  25,  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  
Статуту  територіальної  громади  міста  Шепетівки,  затвердженого  рішенням  ХV сесії 
міської  ради  23  скликання  від  27.04. 2000 р.   №1   «Про  затвердження   статуту 
територіальної  громади  міста  Шепетівки»,  з  метою  вшанування   громадян   України та 
інших  держав  за   видатні   особисті   заслуги   перед   територіальною   громадою   міста,             
міська   рада                                                                                                                            
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про присвоєння  звання «Почесний громадянин міста 
Шепетівки» (додається) .                                                              

2. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету Шепетівської міської ради                        
(Дрищу В.О.) щорічно передбачати в бюджеті міста кошти на відшкодування пільг, 
передбачених розділом  ІV додатку . 

3. Рішення V(позачергової) сесії міської ради від 12.09.2002 р. № 1 «Про  Положення  про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» вважати таким, що втратило 
чинність. 

4. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  керуючого справами виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради Капелюха П.М. та постійну комісію                                        
з питань  регламенту, депутатської діяльності та етики законності та правопорядку                                 
(голова комісії Качоровська Н.В.).  

  

Міський голова                                                            С. Антонюк 



Додаток                                                                                                                      
до рішення сесії ХХІV сесії                                                                                                                
Шепетівської міської ради                                                                                                    
від 30.05.2012 р. № 3    

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                             

про порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» 

(нова редакція) 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                 

1.1. Звання "Почесний громадянин міста Шепетівки" (далі – Почесне звання) 
присвоюється як вияв особливої поваги і шани до осіб - жителів міста, регіонів України, 
громадян інших країн, що здобули популярність і повагу у жителів міста завдяки 
вагомому особистому внеску у соціально-економічний розвиток міста, зокрема : 
запровадження нестандартних методів роботи та інноваційний підхід до вирішення 
соціальних проблем міста, сфери економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони 
здоров’я, спорту, у відродження та примноження надбань національної культури, 
створення матеріальних та духовних цінностей, піднесення авторитету міста, як на 
державному, так і на міжнародному рівні, миротворчу, доброчинну діяльність.  
1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» належить 
виключно Шепетівській міській раді. 
1.3. Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» та імена 
Почесних громадян міста  Шепетівки розміщуються у відповідній рубриці на офіційному 
сайті міської ради . 
 
ІІ. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР НА ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН МІСТА  ШЕПЕТІВКИ” 

2.1 Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» здійснюється за 
поданням трудових колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, громадських об'єднань, профспілкових організацій та виконавчих органів 
міської ради. 
2.2. Самовисування на звання "Почесний громадянин міста Шепетівки" не розглядаються. 
2.3. При висуванні кандидатури до міської ради подаються клопотання про присвоєння 
звання “Почесний громадянин міста Шепетівки”. 
2.4. Одночасно з клопотанням про присвоєння звання подаються такі документи:  
2.4.1. Вичерпні біографічні дані про кандидата;  
2.4.2. Відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у пп. 1.1. цього 
Положення; 
2.4.3. Обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста або визнання його 
видатних заслуг; 
2.4.4. Клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які 
підтримують висування цієї кандидатури (кількість клопотань не обмежується). 
2.5. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів не розглядаються. 
2.6. Матеріали розглядає комісія з питань нагородження виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради. Протокол засідання комісії з результатами голосування 
додається до проекту рішення міської ради, який готує  організаційний відділ виконавчого 
комітету Шепетівської  міської ради.                                                                                                                             
2.7. Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від 
місця проживання, громадянства (в тому числі посмертно). 
2.8. Звання "Почесний громадянин міста Шепетівки" присвоюється  одній особі впродовж 
року. 
2.9  Звання "Почесний громадянин міста Шепетівки" не може бути присвоєно громадянам, 



які раніше скоїли  злочин, були засудженими і судимість яких не погашена. 
2.10. Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» щодо 
однієї і тієї ж особи розглядаються не більше двох разів. 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА   
ШЕПЕТІВКИ» 

3.1. Звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» присвоюється рішенням міської 
ради. 
3.2. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Шепетівки» доводиться до відома громадян через засоби масової інформації. 
3.3. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Шепетівки», вручається 
посвідчення встановленого зразка ,  диплом «Про присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста  Шепетівки» .                                                                                                                                                       
3.4. Спадкоємцям  осіб, яким присвоєно посмертно звання «Почесний громадянин міста 
Шепетівки», вручається  посвідчення   та диплом встановленого зразка.                                                        
3.5. Узагальнення документів з приводу присвоєння звання, оформлення протоколу 
засідання комісії з питань нагородження при виконавчому комітеті Шепетівської міської 
ради та ведення реєстру «Почесних громадян міста Шепетівки» виконує організаційний 
відділ виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 
3.6. Нагородження Почесного громадянина міста  Шепетівки відбувається в урочистій 
атмосфері під час відзначення державних свят або проведення  загальноміських заходів 
безпосередньо, їх законним представникам  або  близьким родичам-спадкоємцям. 
 
ІV. ПРАВА ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МІСТА ШЕПЕТІВКИ 
4.1. Почесні громадяни міста Шепетівки запрошуються на офіційні заходи міста з нагоди 
святкування визначних дат і урочистих подій. 
4.2 Почесний громадянин міста Шепетівки має право на вільний вхід на усі загальноміські 
заходи, безкоштовного проїзду у міському  пасажирському транспорті (крім таксі). 
4.3. Почесний громадянин міста, який не є жителем міста, на період перебування у місті 
на запрошення міської ради, за погодженням із міським головою забезпечується 
безкоштовним проживанням та харчуванням на встановлений період, а також оплатою 
проїзду в обидві сторони (крім таксі і вагонів «СВ»). 
4.4. Почесний громадянин міста має право на позачерговий прийом керівництвом та 
іншими посадовими особами міської ради 
4.5. Кошти на погашення витрат згідно з розділом 4 цього Положення передбачаються у 
бюджеті міста на поточний рік. 

V. ОПИС ПОСВІДЧЕННЯ «Почесний громадянин міста Шепетівки»                                                                       
Бланк посвідчення представляє собою двосторінкову книжку, наклеєну на щільну основу, 
що складається навпіл . На обкладинці розташоване зображення герба міста Шепетівки і 
нижче написи: «Посвідчення» і «Почесний громадянин міста Шепетівки». Зображення 
герба міста Шепетівки і текст виконуються тисненням з позолотою. 

Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок. 
Лівий бік: 
Герб міста Шепетівки 
Шепетівська міська рада 
Посвідчення №___ 
Прізвище , ім’я, по батькові 
є «Почесним громадянином міста Шепетівки» 
Звання присвоєно рішенням  Шепетівської міської ради №_____ від______ 
 



Міський голова   _________         ___________ 
                                                (підпис)                   (ім’я, прізвище) 
Правий бік: 
Місце для фотографії 
Видано «____» ________20___р. 
Розмір складеного бланку посвідчення – 105х70мм   

                                                                                                                                                                                 
VІ. ОПИС ДИПЛОМА  «Почесний громадянин міста Шепетівки» 
                                                                                                                                                           

Диплом виготовляється з високоякісного  паперу форматом А4. 
Диплом вкладається в папку синього кольору, на обкладинці якої зроблено тиснення гербу 
міста Шепетівки і напис «Почесний громадянин міста Шепетівки». 
Зображення герба міста Шепетівки і текст на обкладинці виконуються тисненням з 
позолотою. 

  VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Текст рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Шепетівки» та 
відповідного зразка фотографія Почесного громадянина заносяться до Книги Почесних 
громадян міста Шепетівки, що має зберігатися в музеї  Миколи Островського.                                                                                      
7.2. У разі скоєння доведеного  злочину громадянин може бути позбавлений звання 
«Почесний громадянин міста Шепетівки» шляхом ухвалення відповідного рішення сесії 
міської ради. 
7.3. Положення набирає чинності з моменту  затвердження. 

 

 

 

Секретар міської   ради                                                                          А.Липкань 
 
 




