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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про внесення змін до Положення 

про звання «Почесний 

громадянин селища Власівка», 

затвердженого рішенням 

селищної ради від 09.09.2016 

року № 174 

 

Відповідно до Положення про звання «Почесний громадянин селища 

Власівка», затвердженого рішенням селищної ради від 09.09.2016 року № 174 

та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни до Положення про звання «Почесний громадянин селища 

Власівка», затвердженого рішенням селищної ради від 09.09.2016 року № 174, а 

саме:  

пункт 6 Положення викласти в такій редакції: 

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

вручаються на підставі рішення сесії Власівської селищної ради посвідчення, 

стрічка «Почесний громадянин селища Власівка» та нагрудний знак.  

У випадку присвоєння звання «Почесний громадянин селища Власівка» 

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

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

та нагрудний знак.»  

доповнити пунктом 15 «Опис атрибутів «Почесного громадянина селища 

Власівка»: 

«15.1. Опис посвідчення «Почесний громадянин селища Власівка». 

Бланк посвідчення представляє собою двосторінкову книжку, наклеєну 

на щільну основу, що складається пополам. На обкладинці розташоване 

зображення герба селища Власівка і нижче написи: «Посвідчення» і «Почесний 

громадянин селища Власівка».  



ПРОЕКТ 

Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок. 

Лівий бік 

Герб селища Власівка 

Власівська селищна рада 

Посвідчення №___ 

Прізвище , ім’я, по батькові 

є «Почесним громадянином селища Власівка» 

Звання присвоєно рішенням Власівської селищної ради  

від__________________ №_____ 

Селищна голова   _________       ___________ 
                               (підпис)                   (ім’я, прізвище) 

 

Правий бік: 

Місце для фотографії 

Видано «____» ________201_р. 

 

Розмір складеного бланку посвідчення – 100х70мм 

 

15.2. Опис нагрудного знаку «Почесний громадянин селища Власівка». 

Нагрудний знак «Почесний громадянин селища Власівка» складається з 2 

елементів: колодки та самої медалі. 

Верхня частина нагрудного знаку – колодка виготовлена із латуні, 

розміром 28×16 мм пофарбована жовтою та синьою емаллю. На зворотному 

боці колодки є шпилька для кріплення нагороди до одягу. 

Нижня частина – медаль виготовлена методом штампування з латуні у 

вигляді підвіски діаметром 30мм, накладка – фотодрук з покриттям оптичною 

смолою зображення герба селища Власівка та  оповитого обабіч вінком з 

стилізованого дубового листя. У горішній частині напис: селище Власівка, під 

гербом Власівки напис Почесний громадян.  

Підвіска і колодка з’єднуються за допомогою латунного кільця. 

Загальний розмір - 47×30 мм.»  

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

питань законності, правопорядку,депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зв’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата 

О.М.Глинченко.  

 

 

Селищний голова                                                                 А.Бабаченко 

 


