
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тринадцята сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

09  вересня  2016 року                                                                        № 174 

 
 

Про затвердження Положення про 

присвоєння звання "Почесний 

громадянин селища Власівка" 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г. та відповідно 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна 

рада 

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин  

селища Власівка" (Додаток). 

 2. Передбачати щорічно кошти в селищному бюджеті для виплати 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань Почесним громадянам 

селища. 

 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Власівської селищної 

ради від 18.09.2006 р. № 71 "Про затвердження Положення про присвоєння 

звання "Почесний громадянин селища Власівка". 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову комісії  з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку 

Кочеткову Т.І. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 

 
  



 

Додаток 

до рішення Власівської селищної ради 

від 09 вересня 2016 р.  № 174 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про  присвоєння  звання 

"Почесний громадянин селища Власівка" 

 

 1. Звання "Почесний громадянин селища Власівка" є вищою відзнакою 

вдячності мешканців селища і присвоюється до Дня селища особам, які мають 

видатні заслуги, зробили особистий внесок в розвиток селища, вели активну 

благодійну, просвітницьку та громадську діяльність, одержали визнання 

мешканців селища Власівка, а також за особисту мужність і героїзм, проявлені 

при виконанні громадянського, службового та військового обов'язку на благо 

селища Власівка та України. 

Звання «Почесний громадянин селища Власівка» присвоюється за видатні 

заслуги у соціально-економічному розвитку селища, промисловому та 

соціально-культурному будівництві, у розвитку охорони здоров'я, науки, 

культури, освіти, в охороні громадського порядку, внесення прогресивних і 

творчих ініціатив в роботу на благо мешканців територіальної громади. 

Додатковим критерієм визнання Почесним громадянином селища є участь 

мешканців селища Власівка у захисті Батьківщини чи в бойових діях та 

проявлений героїзм при виконанні військового обов'язку.   

 2. Звання присвоюється особам, визначеним в пункті 1 даного 

Положення незалежно від їх місця проживання. 

3. Присвоєння звання «Почесний громадянин селища Власівка» 

проводиться один раз на рік до святкування Дня селища за пропозицією 

трудових колективів підприємств, установ, організацій селища (незалежно від 

форм власності), які оформлені протоколом загальних зборів трудового 

колективу, селищного голови, постійних депутатських комісій та виконавчого 

комітету Власівської селищної ради. 

 4. Самовисування на звання "Почесний громадянин селища Власівка" не 

розглядаються. 

 5. Звання «Почесний громадянин селища Власівка» присвоюється 

Власівською селищною радою при урочистих обставинах на День селища за 

поданням селищного голови більшістю депутатів  від загального складу ради. 

Рішення селищної ради про присвоєння звання «Почесний громадянин 

селища Власівка» друкується в засобах масової інформації (газета 

"Світловодськ вечірній"). 

 6. Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин селища Власівка», 

вручаються рішення сесії Власівської селищної ради, посвідчення і стрічка 

«Почесний громадянин селища Власівка». 

 



 

У випадку присвоєння звання «Почесний громадянин селища Власівка» 

посмертно, нащадкам, батькам, чоловіку або дружині вручається рішення сесії 

селищної ради, посвідчення та стрічка «Почесний громадянин селища Власівка». 

 7. Почесні громадяни селища при проведенні загальних селищних 

урочистих зборів включаються до складу президії. 

 8. Встановити на території селища дошку пошани почесним громадянам 

селища Власівка. 

 9. Прізвище Почесних громадян з їх фотокартками і рішення селищної 

ради про присвоєння почесного звання заноситься в Книгу почесних громадян 

селища, яка зберігається у виконавчому комітеті селищної ради.   

 10. Почесному громадянину селища Власівка виплачується до Дня 

селища допомога на вирішення соціально-побутових питань за рахунок коштів  

селищного бюджету в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 

 11. Звання «Почесний громадянин селища Власівка» анулюється у випадку 

особистого звернення громадян. 

 12. В разі смерті особи, відзначеної званням «Почесний громадянин 

селища Власівка» його посвідчення та стрічка залишаються у спадкоємців без 

права носіння, а в разі їх відсутності або за їх бажанням приймаються на 

збереження до виконавчого комітету селищної ради. 

 13. Якщо особа, якій присвоєно звання «Почесний громадянин селища 

Власівка», скомпрометувала себе і не виправдовує цього високого звання, 

селищна рада, за поданням постійних депутатських комісій або виконавчого 

комітету селищної ради, може прийняти рішення позбавити його звання 

«Почесний громадянин селища Власівка» більшістю голосів депутатів від 

загального складу ради.  

 14. Дане Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення 

селищної ради. 
 


