
!  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять восьма сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

     лютого 2018 року                      м. Деражня                                                №   

   Про затвердження Положення  
про присвоєння  звання  
«Почесний громадянин міста Деражня» 

   З метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у соціально-
економічний та культурний розвиток міста, відповідно до статті 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  пропозиції постійної комісії міської ради 
з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Деражня», що додається. 

2. Затвердити форму нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Деражня» згідно 
з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А. 
та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 
спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, депутатської 
діяльності і етики (голова комісії Гольник О. П.) 

     Міський голова                                                                                                   Ковпак А.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення 38 сесії міської ради 

від ____  лютого 2018р. №____ 

ПОЛОЖЕННЯ  
про звання “Почесний громадянин міста Деражня” 

1. Загальні положення 
1.1. Звання “Почесний громадянин міста Деражня” присвоюється мешканцям 
Деражні, уродженцям Деражні, які проживають за межами міста, іншим 
громадянам за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, 
освіту та охорону здоров’я, культуру та спорт в Деражні, піднесення 
авторитету міста, як на державному так і на міжнародному рівнях, та в знак 
великої поваги до їх громадської діяльності.  Звання «Почесний громадянин 
міста Деражня», як виняток, може присвоюватися іншим громадянам за 
визначні заслуги перед Україною.  
1.2. Звання “Почесний громадянин міста Деражня” присвоюється особі лише 
один раз. 
1.3. Право присвоєння звання “Почесний громадянин міста Деражня” 
належить виключно Деражнянській міській раді та присвоюється її 
рішенням. 
1.4. Звання “Почесний громадянин міста Деражня” може присвоюється один 
раз на рік не більше ніж одній особі напередодні Дня міста Деражня.  
1.5. Звання “Почесний громадянин міста Деражня” не може бути присвоєно 
громадянам, які раніше скоїли кримінальний злочин, були засудженими та 
судимість яких не погашена. 
2. Порядок висування кандидатур на присвоєння звання “Почесний 
громадянин міста Деражня”. 
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання “Почесний 
громадянин Деражня” належить: 
2.1.1. Міському голові;  
2.1.2. Виконавчому комітету Деражнянської міської ради; 
2.1.3. Депутатам Деражнянської міської ради; 
2.1.4. Трудовим колективам підприємств, установ, організацій; 
2.1.5. Громадським організаціям міста, району, області; 
2.2. При висуванні кандидатури до Деражнянської міської ради подаються 
клопотання щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Деражня”. 



2.3. Одночасно з клопотанням про присвоєння звання подаються документи: 
2.3.1. Вичерпні біографічні дані про кандидата; 
2.3.2. Відомості особи про її досягнення у сферах діяльності, зазначених у п. 
1.1. цього Положення; 
2.3.3. Обґрунтування особливого внеску кандидата у розвиток міста або 
визначення його видатних заслуг; 
2.3.4. Відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів, 
громадських організацій та політичних партій, які підтримують висування 
цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується); 
2.3.5. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів не 
розглядаються. 
3. Процедура присвоєння звання “Почесний громадянин міста Деражня”: 
3.1. Розгляд кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста 
Деражня” здійснюється на засіданні виконавчого комітету міської ради. 
3.2. Пропозиції щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста 
Деражня” подаються на розгляд сесії міської ради в установленому порядку. 
3.3. Остаточне рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста 
Деражня” приймається на пленарних засіданнях міської ради, які проводяться 
напередодні проведення Дня міста. 
4. Порядок присвоєння звання “Почесний громадянин міста Деражня”. 
4.1. Церемонія присвоєння звання “Почесний громадянин міста Деражня” 
відбувається щорічно (за наявності кандидата). 
4.2. Рішення міської ради про присвоєння звання “Почесний громадянин 
міста Деражня” набуває чинності з моменту його прийняття. 
4.3. Особам, яким присвоюється звання “Почесний громадянин міста 
Деражня”, вручається посвідчення Почесного громадянина міста Деражня, 
нагрудний знак та грошова винагорода у розмірі 1000 гривень. 
4.4. Запис про “Почесного громадянина міста Деражня” вноситься до Книги 
Почесних громадян міста Деражня, яка постійно зберігається у 
Деражнянській міській раді. 
4.5. Посвідчення та нагрудний знак “Почесний громадянин міста Деражня” 
вручаються головою міста чи, за його дорученням, заступником на 
урочистостях з нагоди святкування Дня міста або в окремих випадках на 
урочистих засіданнях з нагоди відзначення Державних свят. 



  

Додаток  
                                                                               

         до рішення 38 сесії міської ради  
        від __  лютого 2018р.  №_____ 

Форма нагрудного знаку 
«Почесний громадянин міста Деражня» 



                                              V


