
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

________________________ СЕСІЇ 
ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від __ квітня 2021 року №  

м. Олександрія 
 

Про затвердження Положення про 
присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії» у 
новій редакції 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення міської ради від 21.05.2010 № 1485 «Про тлумачення статті 26 Статуту 
Олександрійської міської територіальної громади щодо визначення категорії кандидатів на 
присвоєння звання "Почесний громадянин міста Олександрії"» та висновки постійних 
комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Олександрії» у новій редакції (додається). 
 
2. Затвердити опис знаку «Почесний громадянин міста Олександрії» (додається). 
 
3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 23.11.2012 № 764 

«Про затвердження положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії» у новій редакції», від 28.04.2017 № 269 «Про внесення змін в рішення міської 
ради від 23 листопада 2012 року № 764 «Про затвердження положення про присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста Олександрії» у новій редакції»».  

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Косяк В.О. та 

постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 
 
 
Міський голова                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО 

ПРОЄКТ 
Вносить секретар міської ради 

В. КОСЯК  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
_________ 2021 року № ___ 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
 

1. Загальні положення 
 

1. Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» відновлено у 
демократичній Україні рішенням міської ради від 31 березня 1994 року № 228 «Про 
Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії», враховуючи 
вітчизняну практику відзначення видатних осіб, продовжуючи історичні традиції міста 
Олександрії, з метою вшанування та відзначення особистостей, які зробили вагомий внесок у 
розвиток міста Олександрії. 

2. Положенням про звання «Почесний громадянин міста Олександрії» (далі – 
Положення) визначається порядок розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії», присвоєння та позбавлення цього звання. 

3. Звання «Почесний громадянин міста Олександрії» є вищою формою громадського 
визнання видатних заслуг перед територіальною громадою міста та найвищою відзнакою 
міста Олександрії, яке присвоюється громадянам України та інших держав, які своєю 
професійною та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток міста 
Олександрії, що сприяло піднесенню його авторитету на місцевому, державному або 
міжнародному рівні. Звання «Почесний громадянин міста Олександрії» присвоюється 
рішенням Олександрійської міської ради лише один раз за життя і є довічним. Рішення 
міської ради приймається один раз на рік, як правило, не більше ніж одній особі, напередодні 
Дня міста. 

 
2. Право та підстави для присвоєння звання  

«Почесний громадянин міста Олександрії» 
 

1. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» є: 
- видатні заслуги перед містом Олександрією, великий вклад у культурний, 

економічний, соціальний розвиток міської громади; 
- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та 

спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та 
забезпечення екологічної безпеки, охорони культурної спадщини, задоволення духовних 
потреб, інтересів, ідеалів людей, зберігання та відродження духовних цінностей, зміцнення 
миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування 
та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та 
захисту прав людини і громадянина та в інших сферах життєдіяльності суспільства; 

- особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та 
громадянського обов’язку на благо України та міста Олександрії, участь у захисті державної 
цілісності України чи в бойових діях по виконанню інтернаціонального обов’язку на 
території інших держав; 

- суспільна діяльність, що сприяє розвитку міста Олександрії. 
2. Іноземним громадянам звання може присвоюватися також на підставах, пов’язаних з 

великою громадсько-політичною значущістю акту присвоєння цього звання конкретній 
особі. 

3. Звання «Почесний громадянин міста Олександрії» може бути присвоєне посмертно. 



3. Порядок висування кандидатур на присвоєння звання  
«Почесний громадянин міста Олександрії» 

 
1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Олександрії» належить: 
- Олександрійському міському голові; 
- постійним комісіям Олександрійської міської ради; 
- депутатським фракціям та групам Олександрійської міської ради; 
- виконавчим органам Олександрійської міської ради; 
- юридичним особам, незалежно від форм власності, напрямку діяльності та 

місцезнаходження; 
- трудовим колективам підприємств, установ та організацій міста Олександрії, їх 

профспілковим комітетам, зборам громадян (за умов підтвердження легітимності зборів 
колективів, громадян). 

2. При висуванні кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії» Олександрійському міському голові подаються такі документи: 

- лист-клопотання; 
- обгрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста Олександрії чи заслуг у 

піднесенні іміджу міста на місцевому, державному, міжнародному рівні; 
- біографічна довідка за встановленою формою; 
- відгуки-клопотання юридичних і фізичних осіб, трудових колективів, громадських 

організацій та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (відгук-
клопотання складається у довільній формі, їх кількість не обмежується); 

- фото кандидата на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії». 
3. Документи щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 

подаються Олександрійському міському голові протягом січня-березня поточного року. 
4. Самовисування на звання «Почесний громадянин міста Олександрії» не 

розглядаються. 
5. При повторному висуванні кандидатури на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Олександрії» має бути поданий оновлений пакет документів. 
 

4. Комісія для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Олександрії» 

 
1. Комісія для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Олександрії» є дорадчим органом Олександрійської міської ради.  
2. Персональний склад та голова комісії для попереднього розгляду матеріалів про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» затверджуються рішенням  
Олександрійської міської ради. 

Члени комісії працюють на громадських засадах. 
3. Підсумкове засідання комісії для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Олександрії» проводиться, як правило, у першій 
половині травня поточного року. 

4. Голова комісії скликає, проводить засідання, підписує протокол засідання комісії для 
попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії». 

5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь 2/3 від 
загального складу комісії. 

6. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 
членів комісії від її загального складу. 

 
 



5. Розгляд матеріалів на присвоєння звання  
«Почесний громадянин міста Олександрії» 

 
1. Розгляд матеріалів на звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 

здійснюється комісією для попереднього розгляду матеріалів на присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Олександрії». 

2. Попередній розгляд кандидатур на присвоєння звання, прийняття рішення про 
підтримання кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» є 
виключною компетенцією комісії для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста Олександрії». 

3. Робота з узагальнення інформації, визначення відповідності наданих листів-
клопотань вимогам Положення та підготовка їх до розгляду комісією для попереднього 
розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії»  
здійснююється управлінням забезпечення діяльності Олександрійської міської ради. 

Управлінням забезпечення діяльності Олександрійської міської ради на підставі 
протоколу засідання комісії для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Олександрії» готується проект рішення Олександрійської 
міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» і вноситься 
секретарем ради на розгляд міської ради і приймається відповідно до Регламенту 
Олександрійської міської ради. 

 
6. Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 

 
1. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Олександрії» оприлюднюється у міських засобах масової інформації.  
2. Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин міста Олександрії», в 

урочистій обстановці, як правило, під час святкування Дня міста Олександрії міським 
головою, або за його дорученням секретарем Олександрійської міської ради, одним із 
заступників міського голови вручаються: посвідчення, пам’ятний знак і стрічка з написом 
«Почесний громадянин міста Олександрії». Стрічка виготовляється з шовкової тканини 
синього кольору 140 х 2000 мм, на якій літерами білого кольору написано «Почесний 
громадянин міста Олександрії». 

3. У випадку, якщо звання присвоюється посмертно або Почесний громадянин міста 
Олександрії, до вручення посвідчення, стрічки і пам’ятного знаку помер, зазначені атрибути 
вручаються сім’ї чи родині покійного, або за їх згодою, передаються на вічне зберігання в 
Олександрійський міський музейний центр ім. Худякової А.Ф. 

4. У Книгу Почесних громадян міста Олександрії, яка довічно зберігається у 
Олександрійській міській раді, вноситься відповідний запис. 

 
7. Виплати Почесним громадянам міста Олександрії  

 
1. Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Олександрії», надається 

грошова винагорода у розмірі 35% мінімальної заробітної плати щомісячно (відповідно до 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України про Державний Бюджет 
України на поточний рік). 

Виплата грошової винагороди здійснюється управлінням соціального захисту 
Олександрійської міської ради. 

2. У разі смерті особи, удостоєної звання «Почесний громадянин міста Олександрії», 
виплата грошової винагороди здійснюється вдові (удівцю) довічно. 

3. У разі смерті особи, удостоєної звання «Почесний громадянин міста Олександрії», 
здійснюється виготовлення і встановлення пам’ятника на могилі за зразком, який 
затверджується виконавчим комітетом, на суму, яка не перевищує 5 мінімальних заробітних 



плат, встановлених Державним бюджетом України на момент прийняття рішення (у разі 
наявності відповідного звернення). 

 
8. Права Почесних громадян міста Олександрії 

 
1. Почесні громадяни міста Олександрії запрошуються до участі у заходах, 

присвячених державним та міським святам, інших урочистостях та заходах, організованих у 
місті. 

2. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин міста Олександрії», мають право: 
- за пред’явленням посвідчення Почесного громадянина міста Олександрії без 

перешкод проходити до приміщень Олександрійської міської ради, її виконавчих органів, 
підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Олександрійській міській раді (за 
винятком об’єктів із спеціальним режимом доступу); 

- першочергового прийому Олександрійським міським головою, його заступниками, 
секретарем міської ради, керівниками та посадовими особами виконавчих органів міської 
ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих міській раді. 

3. Виконавчими органами Олександрійської міської ради надається організаційна 
допомога в проведенні заходів щодо поховання осіб, удостоєних звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії», з відповідними почестями (за бажанням рідних). 

Видатки підприємств, установ, організацій, пов’язані з реалізацією даного Положення 
відшкодовуються за рахунок міського бюджету. 

 
9. Порядок позбавлення звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 

 
1. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 

попередньо розглядається комісією для попереднього розгляду матеріалів на присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста Олександрії» за поданнями фізичних чи юридичних 
осіб. 

2. Рішення про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
приймається сесією Олександрійської міської ради на підставі рекомендації комісії для 
попереднього розгляду матеріалів на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії». 

 
______________________ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
_________ 2021 року №  
 

Описи Посвідчення Почесного громадянина 
міста Олександрії, нагрудного знака «Почесний громадянин міста Олександрії» 

 
1. Посвідчення Почесного громадянина міста Олександрії розміром 70 x 100 мм із 

зовнішньої сторони обтягнено шкірою темно-синього кольору. На лицьовій частині 
тисненням нанесено малий державний герб України та напис «ПОСВІДЧЕННЯ» (усе – 
золотого кольору). 

У лівій частині внутрішнього боку посвідчення на синьо-білому тлі розміщено 
повнокольорове зображення знака «Почесний громадянин міста Олександрії». 

У правій частині внутрішнього боку: 
 - зверху розміщено напис «ПОСВІДЧЕННЯ №___»; 
- нижче напис «Нагрудний знак "ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА 

ОЛЕКСАНДРІЇ"»; 
- три вільних рядки для заповнення прізвища, імені та по батькові особи; 
- написи «За особистий внесок у розвиток міста Олександрії»; 
- «Рішення Олександрійської міської ради від «___» _________ 20__ року № ___»; 
- «Міський голова, місце для підпису, ім’я і прізвище»; 
- «М.П.»  
2. Знак «Почесний громадянин міста Олександрії» виготовляється методом 

штампування і складається із п’ятьох деталей. Матеріал – латунь, що гальванічно 
вкривається шаром золота та нікелю. Знак має вид золотавого хреста, промені якого залиті 
емаллю білого кольору. Хрест накладено на сріблястого кольору підкладку у вигляді 
зубчастого чотирикутника і радіально зображених його гострих кінців. У центрі хреста 
розташований золотавий вінок по колу якого розміщено каміння Svarovski з девізним 
написом «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ» і гербом міста Олександрії. 
Прикріплюється до одягу за допомогою горизонтальної шпильки на зворотному боці 
колодки.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

 


