
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 09.10.2020 № 7/85-5 
          м.Покровськ 

 

 

Про затвердження  Положення про звання  

«Почесний громадянин  міста Покровськ»   

  

 

 

 З метою відзначення та вшанування осіб, які внесли значний особистий внесок 

у соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста, 

збагачення національної духовної спадщини, за благодійну, гуманітарну, наукову і 

громадську діяльність, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 

питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та 

депутатської етики, керуючись ст.ст.26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 року 

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Покровськ» (додається).  

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

12.10.2016 року №7/21-6 «Про затвердження Положення про звання «Почесний 

громадянин  міста Покровськ» у новій редакції».  

3. Контроль щодо виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та 

депутатської етики (Неголюк).   

 

 

  

 В.п.міського голови        О.Требушкін 

 

 

 

 



         Додаток   

до рішення міської ради  

від 09.10.2020 № 7/85-5 

  

Положення  

про звання “Почесний громадянин міста Покровськ”  

(далі – Положення) 

  

1. Загальні положення 

  

1.1. Звання “Почесний громадянин міста Покровськ” є найвищою нагородою 

Покровської міської ради Донецької області. Звання присвоюється громадянам 

України, які проживають або проживали в місті Покровськ, за особливі заслуги перед 

територіальною громадою міста, вагомий особистий внесок у розвиток економіки, 

освіти, науки, культури, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, за активну благодійну, 

культурно-просвітницьку, громадську та іншу діяльність, що сприяє популяризації 

Покровська в Україні та на міжнародній арені.   

  

1.2. Рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Покровськ ” 

приймається Покровською міською радою.   

  

1.3. Звання “Почесний громадянин міста Покровськ” присвоюється щороку, 

напередодні Дня міста, одній особі, як виняток – не більш одинадцяти особам, двічі на 

рік.  

  

1.4. Особам, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Покровськ”, 

вручається відповідний диплом та посвідчення Почесного громадянина міста 

Покровськ.   

  

1.5. Церемонія вручення атрибутів Почесного громадянина міста Покровськ, 

зазначених в пункті 1.4. цього Положення, відбувається під час святкових заходів до 

Дня міста (у виняткових випадках - під час святкових заходів з нагоди державного 

свята) і проводиться Покровським міським головою, а в разі його відсутності – 

секретарем Покровської міської ради, чи одним із заступників міського голови.   

  

2. Порядок подання кандидатур та присвоєння 

звання “Почесний громадянин міста Покровськ” 

  

2.1. Право подання кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин 

міста Покровськ” мають:  

2.1.1. Покровський міський голова.  

2.1.2. Секретар Покровської міської ради.  

2.1.3. Постійні комісії Покровської міської ради.  

2.1.4. Трудові колективи підприємств, установ, організацій  міста 

Покровськ усіх форм власності.  



2.1.5. Громадські організації, профспілки, творчі спілки тощо.  

 

2.2. Пропозиції щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста 

Покровськ” подаються Покровському міському голові до 01 липня поточного року до 

Дня міста (у виняткових випадках – за 2 дні до дня святкування державного свята). 

Клопотання, що надійшли після вказаного терміну, в поточному році не 

розглядаються і з відповідним письмовим роз’ясненням повертаються суб’єктам 

подання.  

  

2.3. Самовисування на звання “Почесний громадянин міста Покровськ” не 

розглядаються.   

  

         2.4. При поданні кандидатури на присвоєння звання “Почесний громадянин 

міста Покровськ” до міської ради подаються такі документи:                  

2.4.1. Клопотання, подане одним із суб’єктів, зазначених у пункті 2.1 

цього Положення.                    

2.4.2. Біографічні дані про кандидата та обґрунтування його особливого 

вкладу в розвиток міста, які дають підставу присвоїти звання “Почесний 

громадянин міста Покровськ”. У біографічних даних має міститись інформація 

про інші державні нагороди та нагороди Покровської міської ради, яких була 

удостоєна ця людина.  

2.4.3. Витяг із рішення керівного органу організації, яка здійснює 

подання на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Покровськ”.  

  

         2.5. Клопотання про присвоєння звання “Почесний громадянин міста 

Покровськ” без подання зазначених у пункті 2.4 документів не розглядаються та 

повертаються суб’єкту подання.   

 

2.6.  Розгляд кандидатур на звання “Почесний громадянин міста Покровськ” 

здійснює комісія з питань розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Покровськ” (далі – Комісія).   

Склад Комісії затверджується Розпорядженням Покровського міського голови.  

Засідання Комісії проводиться, як правило, раз в рік, у липні-серпні (у 

виняткових випадках – двічі на рік).                  

За підсумками роботи Комісія приймає рішення щодо осіб, кандидатури яких 

буде подано на розгляд Покровської міської ради. Секретар Комісії оформляє 

протокол засідання, який підписують голова та секретар Комісії.   

Рішення про рекомендування кандидатури на присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Покровськ” приймається на засіданні Комісії щодо кожної 

кандидатури окремо більшістю голосів від загального складу Комісії. Якщо кількість 

голосів рівна, то вирішальним є голос голови Комісії.   

  

2.7.   Роботу з узагальнення клопотань, підготовки матеріалів для розгляду на 

засіданні комісії з питань розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Покровськ” та підготовки проекту рішення міської ради про 



присвоєння звання “Почесний громадянин міста Покровськ” виконує відділ з 

організаційної роботи міської ради.  

 

2.8.  Рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Покровськ” 

приймається на засіданні Покровської міської ради щодо кожної кандидатури окремо.  

  

2.9. Кандидатури, за яких не проголосувала більшість депутатів від загального 

складу ради, можуть розглядатись повторно, але не раніше ніж через 2 роки.  

  

3.Опис 

Диплому та посвідчення Почесного громадянина міста Покровськ 

 

3.1. Диплом Почесного громадянина міста Покровськ має форму теки розміром 

210х300 мм. На лицьовій стороні диплому міститься напис: «Диплом Почесного 

громадянина міста Покровськ». На другій сторінці Диплому зображений Державний 

Герб України. На третій сторінці Диплома – текст із зазначенням кому і за що 

надається Почесне звання.  

  

3.2. Посвідчення “Почесний громадянин міста Покровськ”: на лицьовій стороні 

міститься напис: «ПОСВІДЧЕННЯ»; на другій сторінці – фото Почесного 

громадянина; на третій – текст «Рішенням Покровської міської ради 

від__№__засвідчується це звання».  

  

4.Права та соціальні пільги осіб, 

удостоєних звання “Почесний громадянин міста Покровськ” 

  

4.1. Особа, удостоєна звання “Почесний громадянин міста Покровськ”,  на 

території міста Покровськ має такі права та соціальні пільги:   

    

4.1.1. Першочерговий прийом посадовими особами місцевого 

самоврядування та працівниками комунальних підприємств і установ міста 

Покровськ.  

    

4.1.2. Почесна участь у міських офіційних заходах з нагоди святкування 

визначних дат і урочистих подій.  

  

4.2.  Порядок надання пільг громадянам, які мають звання «Почесний 

громадянин міста Покровськ» визначається відповідним рішенням міської ради.  

  

4.3. У разі смерті Почесного громадянина міста Покровськ та при зверненні до 

міської ради особи, що зобов’язалась здійснити його поховання, витрати на 

організацію, проведення поховання здійснюються за рахунок коштів міського 

бюджету, в розмірі, що не перевищує розміру 3-х мінімальних заробітних плат на 

момент поховання.   

  



4.Обмеження щодо присвоєння звання “Почесний громадянин  

міста Покровськ” та порядок його позбавлення 

 

         5.1. Звання “Почесний громадянин міста Покровськ” не може бути присвоєно 

особам, які скоїли злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.  

  

5.2. Почесний громадянин міста Покровськ може бути позбавлений цього 

високого звання, якщо він своєю поведінкою дискредитує себе перед територіальною 

громадою, а також у разі порушення ним Конституції та Законів України, що доведено 

у встановленому законом порядку.    

  

5.3. Питання щодо позбавлення звання “Почесний громадянин  міста 

Покровськ” вирішується на засіданні Покровської міської ради.  

  

5.4.  Особа, позбавлена звання “Почесний громадянин міста Покровськ”, 

втрачає права та соціальні пільги, передбачені цим Положенням.  

  

5.5. У випадку позбавлення звання “Почесний громадянин міста Покровськ” усі 

атрибути Почесного громадянина міста Покровськ повертаються до Покровської 

міської ради.     

  

  

 

 

 

 

Секретар міської ради                О.Требушкін 

 

 


