
    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
ХXVІІ  сесії міської ради VІIІ скликання 

 
11 серпня   2022 року № проект 

м. Шепетівка 

 
Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської 

територіальної громади» 

 

Розглянувши подання Шепетівського міського голови Віталія Бузиля щодо присвоєння 

звання «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади», протокол 

засідання комісії з розгляду клопотань про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади» від 26.07.2022 №1,  враховуючи значний 

внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності  Української держави; утвердження 

української національної свідомості, за активну громадянську  позицію; мужність та відвагу; 

відповідно до Положення про звання «Почесний громадянин  Шепетівської міської 

територіальної громади», затвердженого рішенням Шепетівської міської ради від 07.07.2022 

року №1, керуючись ст. ст. 25 і 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти МОНАХУ Богдану Олеговичу звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

2. Присвоїти КАРЧЕВСЬКОМУ Ігорю Ростиславовичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

3. Присвоїти ХОЛОДОВУ Віктору Миколайовичу звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

4. Присвоїти СЛІСАРЧУКУ Артему Олександровичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

5. Присвоїти ТИМОШЕНКО Ользі Юріївні  звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

6. Присвоїти ГОДОВАНЮКУ Сергію Володимировичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

7. Присвоїти ДЕМКІВУ Богдану Володимировичу звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

8. Присвоїти ОРЛОВСЬКОМУ Назару Вікторовичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

9. Присвоїти ПІДДУБНОМУ Анатолію Михайловичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

10. Присвоїти САВІЦЬКОМУ Борису Борисовичу звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

11. Присвоїти ГУЛЬКЕВИЧУ Володимиру Володимировичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 



 

 

12. Присвоїти КРУГЛОВУ Андрію Миколайовичу звання «Почесний громадянин 

Шепетівської міської територіальної громади». 

13. Присвоїти ГОРЛЮКУ Володимиру Володимировичу звання «Почесний 

громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (посмертно). 

14. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію міської ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності  та правопорядку (голова 

комісії В.Прохорчук).               

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 


