
 

   

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
                                         XXVI (позачергової) сесії міської ради VІІI скликання 
 

07 липня 2022 року № 1 
м. Шепетівка 
  
Про затвердження  Положення про звання 
«Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади» 
  

З метою вшанування осіб, які зробили значний внесок в соціальний, економічний та 
культурний розвиток Шепетівської міської територіальної громади, становлення та розбудову 
незалежної Української держави; утвердження української національної свідомості, активну 
громадську та благодійну діяльність; мужність та відвагу; забезпечення законності, прав і 
свобод громадян; інші заслуги перед громадою та Україною, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади» (Додається) 
2.  Рішення XXIV сесії Шепетівської міської ради VI скликання № 3 від 30 травня 2012 року 
«Про затвердження  Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 
м.Шепетівки» вважати таким, що втратило чинність.  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та постійну комісію з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та 
спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК). 

 
 
 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Додаток до  
        рішення  XXVІ (позачергової)  

сесії міської ради 
        VIІI скликання   
         07 липня  2022  № 1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про звання «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади» 

 
1. Звання «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади» (далі 

– Звання)  є найвищою відзнакою Шепетівської міської територіальної громади. 
Звання «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади» 

присвоюється особам за значний внесок в соціальний, економічний та культурний розвиток 
Шепетівської міської територіальної громади, становлення та розбудову незалежної 
Української держави; утвердження української національної свідомості, активну громадську 
та благодійну діяльність; мужність та відвагу; забезпечення законності, прав і свобод 
громадян; інші заслуги перед громадою та Україною. Звання присвоюється в порядку, 
визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства (в тому 
числі посмертно). 

2. Звання «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади» 
присвоюється рішенням міської ради: 

- за поданням міського голови; 
- за поданням виконавчого комітету; 
- за клопотанням трудових колективів, підприємств, установ Шепетівської міської 

територіальної громади, творчих та громадських організацій. 
3. Клопотання про присвоєння Звання «Почесний громадянин Шепетівської міської 

територіальної громади» попередньо розглядаються спеціально створеною комісією (далі – 
Комісія). 

Комісія затверджується розпорядженням міського голови.  
4. У клопотаннях про присвоєння звання «Почесний громадянин Шепетівської 

міської територіальної громади», які подаються на розгляд комісії до 01 травня та 01 липня 
щороку, мають міститися: 

- біографічні відомості про кандидата; 
- основні показники його трудової, творчої, благодійницької, суспільно-громадської 

діяльності; 
- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток громади або визнання його 

визначних заслуг. 
 5. Не розглядаються: 
- подання у порядку самовисування; 
- документи, що не відповідають вимогам, визначеним у п.4 цього Положення. 

    6. Комісія приймає  рішення  шляхом голосування (більшістю голосів від загального 
складу комісії)  та готує проєкт рішення міської ради. Засідання комісії оформляється 
протоколом, який підписує голова та секретар. 

    7. Рішення про присвоєння Звання «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади» приймається на останній перед святкуванням Дня міста або Дня 
Незалежності України сесії міської ради більшістю голосів від загального складу ради. 
Протягом календарного року присвоюється не більше двох Звань. 

    8. Розгляд питань про присвоєння Звання «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади» особам, яким присвоєно звання Героя України та особам, які 
загинули під час бойових дій у війні росії проти України  або померли від поранень, 
отриманих під час участі у війні росії проти України, проводиться сесією міської ради за 
поданням міського голови без дотримання вимог, передбачених пунктами 3-7 даного 
Положення. 



 

9. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади», вручається диплом встановленого зразка, значок «Почесний 
громадянин Шепетівської міської територіальної громади» та посвідчення. 

Диплом представляє собою дерев'яну плакетку із металізованою пластиною золотого 
кольору, на яку нанесено друк із відповідним текстом, іменем нагороджуваної особи, 
зображенням герба міста Шепетівки і написом «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади». Диплом «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади" виготовляється у форматі А4 із можливістю кріплення на 
вертикальній поверхні. 

Значок «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади" 
виготовляється із металу, в його основі лежить герб міста Шепетівки, виконаний у синьому, 
зеленому та червоному кольорах, покритий емаллю. Герб розміщено на металевій підложці із 
написом "ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН". Значок вручається у коробці. 

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 Шепетівської міської 
територіальної громади». Зображення герба міста Шепетівки і текст виконуються 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 Шепетівської міської 
територіальної громади» 
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. 
 

         10.Особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Шепетівської міської 
територіальної громади»  здійснюється щорічна грошова виплата у розмірі 5  прожиткових  
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного  року.  
         11. Спадкоємцю особи, якій присвоєно посмертно звання «Почесний громадянин 
Шепетівської міської територіальної громади», вручається диплом встановленого зразка, 
значок, посвідчення та здійснюється одноразова грошова виплата у розмірі 5 прожиткових  
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, в якому присвоєно звання. 

 12. Звання  “Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади” може 
бути скасоване рішенням міської ради, якщо особа, якій воно присвоєно, своєю поведінкою 
дискредитує це високе звання, а також у разі порушення ним Конституції та Законів України, 
що доведено у встановленому законодавством порядку.  
           13. Вручення диплому, значка та посвідчення про присвоєння Звання «Почесний 
громадянин Шепетівської міської територіальної громади» проводить міський голова в 
обстановці урочистості та гласності. 
           14. На управління організаційного, інформаційного забезпечення та документообігу 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради  покладається: 

- робота щодо узагальнення поданих документів, подання їх на розгляд Комісії, 
підготовка проєктів рішень міської ради з питань присвоєння Звання; 

- ведення реєстру дипломів та посвідчень виданих почесним громадянам Шепетівської 



 

міської територіальної громади; 
- збереження та виготовлення дипломів, значків та посвідчень; 
- розповсюдження інформації щодо присвоєння Звання.  
15. Головним розпорядником коштів для надання щорічної грошової виплати та 

одноразової грошової виплати є управління праці та соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради.  

Виплата щорічної грошової виплати та одноразової грошової виплати  покладається на 
Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). 

Фінансування видатків на щорічну грошову виплату та  одноразову грошову виплату  
проводиться з міського бюджету за Комплексною програмою соціального захисту населення 
Шепетівської громади . 

Рішення про надання щорічної грошової виплати та одноразової грошової виплати  
проводиться розпорядженням міського голови. 

16. Для оформлення щорічної грошової виплати та одноразової грошової виплати  
Почесний громадянин (чи спадкоємець  особи, якій присвоєно посмертно Звання)  подає до 
управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради заяву, копію 
ідентифікаційного коду, копію паспорта, заяву про відкриття банківського рахунку.   

17. Виплата щорічної грошової виплати припиняється у разі позбавлення звання 
«Почесний громадянин Шепетівської  міської територіальної громади», смерті почесного 
громадянина або за заявою почесного громадянина.  

18. Це Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення міської ради і 
поширюється на  Почесних громадян Шепетівської  міської територіальної громади, а також 
Почесних громадян міста Шепетівки, яким Звання було присвоєно до прийняття даного 
рішення.  

 
 
 

Секретар міської ради Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 

 


