
У К Р А Ї Н А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22  червня 2018 року                                                                              № 1732

Про затвердження Положення 
про присвоєння звання
„Почесний громадянин міста Кропивницького”

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", з метою відзначення громадян,  що
здобули  популярність  і  повагу  у  жителів  міста  Кропивницького  завдяки
вагомому  особистому  внеску  у  розвиток  міста,  зокрема  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  рівнях,  миротворчу,  доброчинну  діяльність,  за  мужність  і
відвагу,  активну  громадську  та  благодійну  діяльність,  інші  заслуги  перед
містом Кропивницьким та Україною, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про присвоєння звання „Почесний громадянин
міста Кропивницького” (додається).

2.  Управлінню  соціальної  підтримки  населення  внести  на  розгляд
Міської ради міста Кропивницького проект рішення щодо внесення змін до
рішення  від  17  січня  2017  року  №  760  “Про  затвердження  Програми
соціального  захисту  та  соціальної  підтримки окремих категорій  населення
міста на 2017-2019 роки”.

3.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  пункти  1,  2  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  06  березня  1998  року  №  130
"Про присвоєння звання  „Почесний громадянин міста Кіровограда”.

4. Рішення  набуває  чинності  з  моменту його прийняття  окрім
пунктів  4.3  та  4.4 Положення і  поширюється  на  всіх  Почесних
громадян міста Кропивницького, в тому числі на тих, кому звання „Почесний
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 громадянин міста Кропивницького” присвоєно до прийняття даного рішення.
 Пункти 4.3 та 4.4 Положення набувають чинності з 01 січня  2019 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради,  відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів
масової  інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та
зовнішньоекономічної діяльності, керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Бондаренко А.В.

Міський голова                                                                              А. Райкович 

Зайкевич  24 35 69



                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                   
                                                                  Рішення Міської ради міста  

                                             Кропивницького                     
 22 червня 2018 року               

                                       № 1732                                    

ПОЛОЖЕННЯ 
про присвоєння звання 

„Почесний громадянин міста Кропивницького”

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Звання  „Почесний  громадянин  міста  Кропивницького”  (далі  -

Почесне звання) присвоюється громадянам як вияв особливої поваги і шани
до осіб, що здобули популярність і повагу у жителів міста Кропивницького
завдяки  вагомому  особистому  внеску  у  розвиток  міста,  зокрема  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  рівнях,  миротворчу,  доброчинну
діяльність,  за  мужність  і  відвагу,  активну  громадську  та  благодійну
діяльність, інші заслуги перед містом Кропивницьким та Україною.

1.2.  Почесне  звання  присвоюється  в  порядку,  визначеному  цим
Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства,  в тому
числі посмертно.

1.3.  Почесне  звання  присвоюється  рішенням  Міської  ради  міста
Кропивницького одній особі впродовж року.

1.4. Особам, яким присвоєно Почесне звання, вручається нагрудний знак
(додаток  1),  посвідчення  встановленого  зразка  (додаток  2),  Грамота
„Почесного  громадянина  міста  Кропивницького”  (додаток  3).  У  випадку
присвоєння  Почесного  звання  посмертно  нагрудний  знак,  посвідчення  та
Грамота вручаються близьким родичам.
     1.5.  Положення  про  присвоєння  звання  „Почесний  громадянин  міста
Кропивницького”  та  імена   Почесних  громадян  міста  Кропивницького
розміщуються на офіційному сайті міської ради.

1.6. Ніхто не має права позбавити громадянина його Почесного звання,
крім судових органів за зверненням Міської ради міста Кропивницького.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ПРИСВОЄННЯ 
ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ

2.1.  Право  висування  кандидатур  на  присвоєння  Почесного  звання
належить:

- міському голові;
- секретарю міської ради;
- постійним комісіям міської ради;
- депутатським фракціям міської ради;
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-  трудовим  колективам  підприємств,  установ,  організацій  міста

(незалежно від форм їх власності);
- громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам.
2.2.  У  разі  подання  кандидатури  до  присвоєння  Почесного  звання,

подаються такі документи (з 01 травня по 01 липня поточного року):
- клопотання на ім’я міського голови;
- вичерпні біографічні дані про кандидата;
-  обґрунтування  доцільності  присвоєння  звання  відповідно  до

п. 1.1. цього Положення;
- витяг з протоколу зборів трудового колективу, засідання колегіального

органу  об'єднань  громадян,  що  прийняли  рішення  про  подання  щодо
присвоєння Почесного звання;

-  копія  паспорта  (1,  2  сторінки,  реєстрація  місця  проживання)  або
ID- картки;

- копія реєстраційного  номера облікової картки платника податків;
- згода на обробку персональних даних;
До  пакету  документів  можуть  додаватися  відгуки-клопотання

юридичних,  фізичних  осіб,  громадських,  партійних  організацій,  трудових
колективів  та  колегіального  органу  об'єднань  громадян,  які  підтримують
висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується).

2.3. Не розглядаються:
- подання у порядку самовисування;
-  документи,  що  не  відповідають  вимогам,  визначеним  у

п. 2.2. даного розділу. 
2.4.  Попередній  розгляд  матеріалів  та  висновки  щодо кандидатури на

присвоєння Почесного звання проводить комісія з питань почесних звань та
нагород  Виконавчого  комітету  Міської  ради  м.  Кропивницького  (далі  –
комісія з питань почесних звань та нагород) і простою більшістю голосів від
загальної  кількості  членів  комісії  вносить  для  подальшого  розгляду  одну
кандидатуру.

2.5.  Відділ  кадрової  роботи  готує  проект  рішення  міської  ради  та
виносить на попередній розгляд Виконавчого комітету Міської ради  міста
Кропивницького.

2.6.  Рішення  про  присвоєння  Почесного  звання  приймається  на
пленарному засіданні  сесії   міської  ради більшістю голосів  від  загального
складу  ради  з  використанням  електронної  системи  голосування.  Якщо  за
підсумками голосування проект рішення міської ради не набрав необхідної
кількості голосів, звання у відповідному році не присвоюється.

III. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ НАГРУДНОГО ЗНАКА,
ПОСВІДЧЕННЯ ТА ГРАМОТИ 

3.1.  Нагрудний  знак,  посвідчення  та  Грамота  Почесного  громадянина
міста  Кропивницького  вручається  громадянам,  які  удостоєні  Почесного
звання,  безпосередньо, їх законним представникам або їх близьким родичам.
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3.2.  Вручення  атрибутів  Почесного  звання  проводиться  в  урочистій

обстановці  щороку  при  святкуванні  Дня  міста.  Відзнаку  вручає  міський
голова та секретар міської ради.

3.3.  Короткі  біографічні  дані  про  Почесного  громадянина,  його  фото,
зміст рішення міської ради розміщуються на офіційному сайті міської ради.

ІV. ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ
ЗВАННЯ

4.1.  Почесному  громадянину  міста  Кропивницького  з  боку  посадових
осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності виявляються всі знаки уваги, що відповідають
його високому званню та соціальному статусу.

4.2. Почесний громадянин має права і пільги на:
-  позачерговий  прийом  з  особистих  і  службових  питань  посадовими

особами міської ради і її виконавчих органів, депутатами міської ради, кері-
вниками установ, підприємств і організацій, що перебувають у комунальній
власності;

- безкоштовний проїзд усіма видами міського комунального транспорту
(за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення;

- почесну участь в міських урочистих заходах;
- позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, які

належать до комунальної власності: у разі амбулаторного лікування - пільгове
забезпечення ліками за рецептами лікарів,   у разі стаціонарного лікування -
забезпечення харчуванням та медикаментами відповідно до діючих пільг для
інших категорій населення.

4.3.  Почесному  громадянину  міста  Кропивницького   виплачується
довічний  пансіон  в  розмірі  50  відсотків  мінімальної  заробітної  плати
щомісячно за рахунок міського бюджету.

4.4.  Організація  заходів,  пов’язаних  з  похованням  Почесного
громадянина, за зверненням родичів проводиться за рахунок коштів бюджету
міста у розмірі 3-ох мінімальних заробітних плат.

4.5. У випадку присвоєння особі Почесного звання посмертно,  пільги,
передбачені пунктами 4.2, 4.3, 4.4  даного Положення, не надаються.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.  Робота  щодо  узагальнення  поданих  документів,  подання  їх  на

розгляд  комісії  з  питань  почесних  звань  та  нагород,  підготовки  проектів
рішень міської ради з питань присвоєння Почесного звання покладається на
відділ кадрової роботи Міської ради міста Кропивницького.

5.2. Атрибути звання “Почесного громадянина міста Кропивницького” до
їх  вручення  зберігаються в  режимно-секретній  частині  Міської  ради міста
Кропивницького.

5.3.  Проведення  виплат  довічного  пансіону  та  допомоги
на  поховання  проводиться  відділом  бухгалтерського  обліку  Міської  ради
міста Кропивницького.
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5.4.  Особи,  удостоєні  звання  „Почесний  громадянин  міста

Кропивницького”,  повинні  дбайливо ставитися до вручених їм нагородних
атрибутів.  У  випадку  втрати  посвідчення  внаслідок  стихійного  лиха,
протиправних дій інших осіб або з інших причин, що не залежать від особи
удостоєної звання,  Почесному  громадянину  міста  Кропивницького  за
рішенням  комісії з питань почесних звань та нагород видається  дублікат.
Нагрудний знак та  Грамота повторно не видається.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                А. Бондаренко



Додаток 1 
до Положення про присвоєння 
звання „Почесний громадянин міста 
Кропивницького”

ОПИС
атрибутів звання „Почесний громадянин міста Кропивницького” 

Нагрудний  знак  “Почесний  громадянин  міста  Кропивницького”
виготовляється з дорогоцінного металу і являє собою зображення герба міста
з невеликими змінами в конфігурації деяких елементів: 

1.  У  фігурному  жовто-малиновому  щиті  –  перекинутий  вилоподібний
хрест  з  синіми раменами,  окантований золотом по периметру,  на  ньому –
золота фортеця з елементами українського орнаменту.

2.  Колодка  –  у  формі  міської  корони,  оповитої  лавровим  листям,
перевитими синьою стрічкою.  На  зворотному боці  колодки –  застібка  для
прикріплення знака до одягу. 

3.  Розмір  знака  50х20  мм.  Елементи  знака  покриваються  жовтою,
малиновою та блакитною емаллю відповідно до кольорів міського герба. По
периметру зображення фортеці вмонтовано шість дорогоцінних камінців.

4.  До знака додається футляр.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                        А. Бондаренко



Додаток 2 
до Положення про присвоєння 
звання „Почесний громадянин міста 
Кропивницького”

ОПИС
атрибутів звання „Почесний громадянин міста Кропивницького” 

 Посвідчення  “Почесний  громадянин  міста  Кропивницького”
виготовляється  з  картону,  обтягнуте  шкірою,  розміром  108х76  мм.  На
лицьовому боці  виконується зображення герба міста і  напис “Посвідчення
почесного громадянина міста Кропивницького”. 

В  лівій  частині  внутрішнього  боку  подається  зображення  нагрудного
знака  “Почесний  громадянин  міста  Кропивницького”  і  напис  “Почесний
громадянин міста Кропивницького”.

 
В правій частині внутрішнього боку: 

ПОСВІДЧЕННЯ №
(Прізвище, ім’я по батькові Почесного громадянина)

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Звання присвоєно рішенням №_____ 
Міської ради міста Кропивницького  
_____ скликання      “___”___________20___ року 

Вручено нагрудний знак №_____

Міський голова                                                          (підпис, ім’я, прізвище)

Печатка Міської ради  міста Кропивницького

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                А. Бондаренко 



Додаток 3
до Положення про присвоєння 
звання „Почесний громадянин міста 
Кропивницького”

ОПИС
атрибутів звання „Почесний громадянин міста Кропивницького” 

Грамота “Почесний громадянин міста Кропивницького” виготовляється з
художнього картону розміром 210х297 мм і вміщується в дерев'яний багет з
паспарту  3 см під склом.

 Текст грамоти: „ ГРАМОТА
Міська  рада  міста  Кропивницького  має  честь  присвоїти  звання

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО (прізвище, ім’я
та по батькові) на відзнаку видатних заслуг перед територіальною громадою
міста.  Міський  голова  (підпис,  ім’я,  прізвище).“ Грамота  скріплюється
печаткою.

 Грамота в горі містить зображення герба міста з невеликими змінами в
конфігурації  деяких  елементів  (відповідає  зображенню  нагрудного  знаку
„Почесного  громадянина  міста  Кропивницького”),  який  підтримують  два
лелеки. Знизу – синя стрічка з девізом „З миром і добром”. Грамота містить
художнє оформлення та виготовляється поліграфічним способом.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                        А. Бондаренко


