
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять сьома сесія VІ скликання 
 

від  14.11.2013 р. №________ 
 
Про затвердження Положення про звання  
«Почесний громадянин міста Коростень»  
 

З метою відзначення мешканців міста Коростень, інших регіонів України 
чи громадян іноземних держав за видатні особисті заслуги перед 
територіальною громадою міста Коростеня, відповідно до Статуту 
територіальної громади м.Коростень, затвердженого рішенням 33 сесії IV 
скликання від 28.02.2006р., ст.ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста 
Коростень» (додається). 

 
2.Рішення 19 сесії Коростенської міської ради XXIII скликання від 

13.06.2000р. «Про затвердження Положення  про звання «Почесний громадянин 
міста Коростеня» вважати таким, що втратило чинність. 

 
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію по 

нагородженню званням «Почесний громадянин міста Коростень» та постійну 
комісію Коростенської міської ради з питань законності, правопорядку, прав 
людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики. 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 



Додаток до рішення 27 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 14.11.13р. №______ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про звання “Почесний громадянин міста Коростень” 

 
І.Загальні положення. 
1.1.Звання «Почесний громадянин міста Коростень» є найвищою 

відзнакою територіальної громади міста Коростеня, яке присвоюється 
громадянам України та громадянам інших держав за їх особливі заслуги перед 
містом. 

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 
належить виключно Коростенській міській раді. 

1.3. Звання “Почесний громадянин міста Коростень” може бути 
присвоєне: 

а)громадянам, які внесли значний особистий вклад у  соціально-
економічний розвиток міста, мають високі показники в трудовій діяльності, 
високі моральні якості, служать взірцем безкорисливого служіння народу, 
місту; 

б)громадянам, які проявили героїзм і високу відповідальність при 
виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку, при діях у 
надзвичайних ситуаціях; 

в)учасникам Великої Вітчизняної війни, які здійснили героїчні вчинки 
при обороні і визволенні міста Коростеня, беруть активну участь у суспільно-
політичному житті та військово-патріотичному вихованні молоді. 
 
ІІ.Порядок висування кандидатур на звання «Почесний громадянин міста 
Коростень» та присвоєння цього звання 

2.1.Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний 
громадянин міста Коростень» належить: 

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста 
Коростеня;  

- особовому складу державних воєнізованих формувань; 
- осередкам партійних і громадських організацій;  
- органам самоорганізації населення; 
- Коростенському міському голові; 
- виконавчому комітету Коростенської міської ради; 
- іншими органами місцевого самоврядування (далі – суб’єкти подання)  
2.2. При висуванні кандидатури до міської ради подаються: 
- клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коростень» з обґрунтуванням особливого вкладу кандидата у розвиток міста 
Коростеня або визнання його видатних заслуг; 

-   вичерпні біографічні дані про кандидата; 



- протокол зборів трудового колективу, організації, об’єднання громадян. 
До пакету документів можуть додаватися  відгуки-клопотання 

юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які 
підтримують висування цієї кандидатури. 

Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не 
розглядаються. 

2.3.Матеріали, подані в установленому порядку, попередньо 
розглядається на засіданні комісії по нагородженню званням «Почесний 
громадянин міста Коростень». 

2.3.1.Склад комісії формується за поданням міського голови, постійних 
комісій міської ради, виконавчого комітету міської ради.  

2.3.2.Персональний склад комісії та її голова затверджуються рішенням 
сесії Коростенської міської ради. 

2.3.3.В своїй діяльності комісія керується цим Положенням. Рішення 
комісії мають рекомендаційний характер і приймаються простою більшістю 
голосів від кількісного складу комісії. 

2.4.При позитивному рішенні комісії по присвоєнню звання “Почесний 
громадянин міста Коростень” питання, пов’язане з відзначенням особи, 
розглядається постійними комісіями міської ради. 

2.5.Міською радою може організовуватись висвітлення в місцевих 
засобах  масової інформації  пропозицій про відзначення особи, з метою 
відкритого обговорення жителями міста запропонованої кандидатури на 
присвоєння почесного звання. 

2.6.Остаточне рішення щодо присвоєння звання “Почесний громадянин 
міста Коростень” приймається на сесії міської ради з урахуванням підсумків 
обговорення кандидатури жителями міста, якщо таке проводилось, більшістю 
голосів від діючого складу міської ради, за результатами таємного голосування 
з оформленням відповідного протоколу (згідно з Регламентом Коростенської 
міської ради). У таємному голосуванні бере також  участь міський голова. 

2.7.Суб’єкти подання  не можуть більше одного разу протягом терміну 
повноважень міської ради одного скликання вносити подання  щодо однієї і тієї 
ж кандидатури на звання “Почесний громадянин міста Коростень”. 

2.8.Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста 
Коростень», урочисто вручається відповідне посвідчення Почесного 
громадянина міста Коростень, нагрудний знак «Почесний громадянин міста 
Коростень», стрічка з написом «Почесний громадянин міста Коростень» 
встановленого зразку. 
 
ІІІ. Права і обов’язки почесних громадян міста  

Почесні громадяни міста Коростень: 
3.1. Мають право без перешкод бути присутніми на сесіях Коростенської 

міської ради та брати участь в обговоренні питань. 
3.2.Запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та міським 

святам, інших урочистостях та заходах, організованих містом. 



3.3.Мають право першочергового прийому міським головою, секретарем 
міської ради, керівниками та посадовими особами виконавчих органів 
Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій, 
підпорядкованих Коростенській міській раді. 

3.4.Повинні дбайливо ставитися до схоронності вручених атрибутів. У разі 
втрати посвідчення або нагрудного знаку почесні громадяни зберігають свої 
права на їх повторне виготовлення за особистий рахунок. 

 
ІV.Позбавлення та поновлення у почесному званні. 
4.1.Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста 

Коростень» вирішує сесія Коростенської міської ради, приймаючи рішення 
більшістю голосів від діючого складу ради у разі засудження відзначеного за 
тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом; за 
вчинення дій, які негативно впливають на життєдіяльність міста; а також за 
поданням суб’єктів, які висували кандидатуру на почесне звання, при умові 
всебічного попереднього вивчення підстав, викладених у поданні.  

4.2.Поновлення у правах на почесне звання осіб, які були позбавлені цього 
відзначення, не допускається, за винятком реабілітованих по закону. 

 
V.Прикінцеві положення 
5.1.Після смерті відзначеного за наявності спадкоємців, посвідчення і 

нагрудний знак залишаються у сім’ї померлого. За згодою спадкоємців 
посвідчення і нагрудний знак  можуть бути передані на тимчасове або постійне 
зберігання музеям. У разі відсутності у померлого відзначеного спадкоємців 
посвідчення і нагрудний знак мають бути передані на зберігання  міській раді. 

5.2.Повторний розгляд подання на відзначення однієї й тієї особи 
можливий лише міською радою наступного скликання. 

5.3.Міська рада протягом строку своїх повноважень не може двічі 
змінювати дане Положення. 

5.4.Відомості про осіб, удостоєних почесним званням  «Почесний 
громадянин міста Коростень» вносяться до Книги міських нагород. 

Відповідальність за облік, ведення та збереження  Книги покладається на 
секретаря міської ради. 
 

 
 

 
 
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 


