
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

УКРАЇНА 

МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я     
 

МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(десята сесія восьмого скликання) 

від 12 липня 2021 року №371 

Про затвердження Положення   

про присвоєння звання  «Почесний  

громадянин Малинської міської територіальної громади»  

                                                 

З метою визнання особливо видатних заслуг громадян перед Малинською 

міською територіальною громадою, відзначення і заохочення працівників 

різних галузей, підприємств, установ, організацій, які зробили вагомий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток Малинської міської 

територіальної громади, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення  про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Малинської міської територіальної громади» (додаток 1).  

2. Затвердити Положення про комісію міської ради по розгляду 

матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади», (додаток 2) та затвердити склад комісії по розгляду 

матеріалів на присвоєння звання «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади» (додаток 3). 

3. Скасувати дію рішення 55-ї сесії сьомого скликання №95 від 22 червня 

2018 року «Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Малина». 

4. За особами, відзначеними званням «Почесний громадянин міста 

Малина» та «Почесний громадянин Малинського району» у попередні роки, 

зберігаються їх права і пільги.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з гуманітарних 

питань.  

  

Міський голова                                                            Олександр СИТАЙЛО 
 

Ірина КОПИЛО 

Михайло ПАРФІНЕНКО 

Антоніна ГЛУЩЕНКО 

 



Додаток 1 до рішення 

Малинської міської ради 

10-ї сесії 8-го скликання 

від 12.07.2021 №371 

 

 

Положення про присвоєння звання  

«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ» 

1. Загальні положення  

Стаття 1.1. Звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної 

громади» присвоюється з метою визнання особливо видатних заслуг громадян 

перед Малинською міською територіальною громадою.  

Стаття 1.2. Звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної 

громади» може бути присвоєно громадянинам України, а також іноземним 

громадянам, які одержали визнання жителів Малинської міської територіальної 

громади.  

Стаття1.3. Звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної 

громади» може бути присвоєно посмертно. 

Стаття 1.4. Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин Малинської 

міської територіальної громади», вручаються знаки відзнаки: посвідчення, 

стрічка і нагрудний знак. Відомості про Почесних громадян розміщуються на 

офіційному сайті Малинської міської ради.  

2. Порядок присвоєння звання «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади» 

Стаття 2.1. Присвоєння звання «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади» здійснюється, як правило, напередодні Дня міста за 

поданням трудових колективів підприємств, організацій (незалежно від форм 

власності), громадських об'єднань, партійних та профспілкових організацій, 

відділень наукових і творчих спілок, спілок, товариств, органів самоорганізації 

населення, а також загальними зборами громадян.  

Стаття 2.2. Попередній розгляд матеріалів про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Малинської міської територіальної громади» проводить відповідна 

комісія, склад якої затверджується міською радою. Кінцеві терміни подання 

кандидатур для попереднього розгляду комісією матеріалів щодо присвоєння 

звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади»   — 

до 15 липня щороку.  



Стаття 2.3. Комісія через засоби масової інформації організовує широке 

обговорення висунутих кандидатур серед громадськості. 

Стаття 2.4. Комісія на основі отриманого подання з урахуванням результатів 

громадського обговорення готує та передає проєкт рішення щодо присвоєння 

звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади» на 

розгляд міської ради у передбаченому Регламентом міської ради порядку. 

Оформлення документів, що стосуються присвоєння звання, покладаються на 

виконавчий комітет міської ради.  

Стаття 2.5. Звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної 

громади» присвоюється рішенням Малинської міської ради щорічно не більше, 

ніж одній особі, діяльність якої відповідає вимогам статті 1.1. та 1.2. даного 

Положення.  

Стаття 2.6. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Малинської міської територіальної громади» доводиться до відома громадян 

через засоби масової інформації.  

3. Порядок нагородження осіб, яким присвоєно звання  «Почесний 

громадянин Малинської міської територіальної громади»  

Стаття 3.1. Вручення знаків відзнаки Почесного громадянина Малинської 

міської територіальної громади проводить міський голова в урочистій 

обстановці, в день святкування Дня міста.  

4. Права Почесного громадянина міста Малинської міської територіальної 

громади 

Стаття 4.1. Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади 

має право:  

— 50% знижки на оплату комунальних послуг, тарифи на які затверджуються 

органом місцевого самоврядування (теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, обслуговування багатоквартирних будинків, вивіз сміття); 

— першочергового безкоштовного обслуговування в амбулаторно-

поліклінічних закладах, госпіталізації і лікування в стаціонарах , які належать 

до комунальної власності територіальної громади;  

— першочергового прийому посадовими особами міської ради та її 

виконавчого комітету, депутатами міської ради;  

— на безкоштовне поховання.  



Стаття 4.2. За рішенням міської ради вулицям міста та населених пунктів 

Малинської міської територіальної громади можуть бути надані імена 

Почесних громадян Малинської міської територіальної громади.  

Стаття 4.3.  

Посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, 

організацій незалежно від форми власності зобов'язані забезпечити відповідну 

належну увагу Почесному громадянину Малинської міської територіальної 

громади.  

5. Заключні положення  

Стаття 5.1. Особи, відзначені званням «Почесний громадянин Малинської 

міської територіальної громади», повинні дбайливо ставитися до вручених їм 

знаків відзнаки.  

Стаття 5.2. В разі смерті особи, відзначеної званням «Почесний громадянин 

Малинської міської територіальної громади», посвідчення, стрічка і нагрудний 

знак залишаються у спадкоємців без права носіння, а у випадку їх відсутності 

або за їх бажанням передаються в міський краєзнавчий музей. 

Стаття 5.3. У виняткових випадках міська рада може розглядати питання та 

приймати рішення про позбавлення звання «Почесний громадянин Малинської 

міської територіальної громади».  

6. Опис атрибутів «Почесного громадянина Малинської міської 

територіальної громади»  

Стаття 6.1. Опис нагрудного знаку «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади».  

Знак «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади» 

виготовляється із металу, який імітує золото, і має форму круга. На кругу — 

зображення герба міста Малина. Усі зображення і літери рельєфні.  

Круг має скобу, через яку протягнуто стрічку 780 мм. з двома повздовжніми 

смужками кольорів Державного прапору України. 

У разі втрати (псування) знаку «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади», дублікат, як правило, не видається. Його може бути 

видано, як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті 

(псуванню) знаку.  



Дублікат знаку «Почесний громадянин Малинської міської територіальної 

громади» видається відповідно до рішення Комісії за кошти нагородженого або 

безкоштовно.  

Стаття 6.2. Опис посвідчення «Почесний громадянин Малинської міської 

територіальної громади»  

Бланк посвідчення Почесного громадянина міста представляє собою двох 

сторінкову книжку з паперу. Зсередини розміщено видрукуваний текст 

відповідного змісту з вказаним прізвищем, ім’ям, по батькові нагородженого, 

підписом міського голови, печаткою міської ради та датою видачі.   

 

 

Міський голова                                                                      Олександр СИТАЙЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до рішення 

Малинської міської ради 

10-ї сесії 8-го скликання 

від 12.07.2021 №371 

 

 

П О Л О ЖЕ Н Н Я  

про комісію по розгляду матеріалів про присвоєння звання 

 «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади»  

І. Загальні засади  

Комісія по розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Малинської міської територіальної громади» (надалі — комісія) утворюється з 

метою об'єктивного, попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання  

«Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади».  

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами 

Президента України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положенням про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Малинської міської територіальної громади» та цим Положенням.  

ІІ. Основні завдання та функції комісії.  

1. Попередній розгляд матеріалів, наданих трудовими колективами 

підприємств, організацій (незалежно від форм власності), громадськими 

об'єднаннями, партійними та профспілковими організаціями, відділеннями 

наукових і творчих спілок, спілками, товариствами, органами самоорганізації 

населення, а також загальними зборами громадян щодо присвоєння звання 

«Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади». 

2. Організація широкого обговорення висунутих кандидатур через засоби 

масової інформації серед громадськості. 

3. Підготовка висновків про згоду або відмову (з викладенням аргументів) про 

присвоєння звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної 

громади».  

ІІІ. Права комісії.  

1. Вимагати від громадян, підприємств, організацій (незалежно від форм 

власності) — довідки, документи, необхідні для всестороннього розгляду 

матеріалів щодо поданих кандидатур.  

2. У разі необхідності запрошувати на засідання комісії зацікавлених посадових 

осіб, керівників підприємств, організацій (незалежно від форм власності), 



громадян, представників політичних партій та громадських об'єднань, 

керівників органів самоорганізації населення.  

ІV. Організація роботи комісії.  

1. Комісія утворюється з числа голів постійних комісій міської ради та 

представників виконавчого комітету міської ради. Кількість та персональний 

склад затверджується міською радою. Комісію очолює голова, який є 

заступником міського голови.  

2. Основною формою роботи комісії є її засідання, які скликаються головою 

комісії, в разі його відсутності — заступником голови комісії.  

3. У разі відсутності голови та заступника голови комісії або відмови їх 

скликати її засідання, засідання комісії може бути скликане на вимогу не менше 

як однієї третини членів комісії ініціаторами проведення засідання з 

обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце проведення її 

засідання та питання, які пропонується розглянути.  

4. Засідання комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання 

ними з будь-яких причин цієї функції, комісія призначає зі свого складу 

головуючого на засіданні.  

5. Засідання комісії проводяться за потребою. Засідання комісії вважається 

легітимним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її складу.  

6. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

7. Рішення комісії, що прийняті на засіданнях, оформляються протоколом. 

Протокол засідання підписується головою комісії або його заступником та 

секретарем.  

8. Особи, які входять до складу комісії і не згодні з прийняттям рішенням, 

мають право висловити окрему думку, викладення якої в письмовій формі 

додається до протоколу засідання комісії.  

 

 

Міський голова                                                                Олександр СИТАЙЛО 

 

 



Додаток 3 до рішення 

Малинської міської ради 

10-ї сесії 8-го скликання 

від 12.07.2021 №371 

 
  

Склад комісії по розгляду матеріалів  

про присвоєння звання 

 «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади» 

  
Голова комісії:  

Лукашенко Віталій 

Анатолійович 

заступник міського голови 

  

Заступник голови комісії:  

Копило Ірина Анатоліївна   керуюча справами виконавчого комітету 

  

Секретар комісії:  

Сергієнко Галина 

Анатоліївна  

головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи та по зв’язках з громадськістю 

Члени комісії:  

Гаєвський Петро Петрович депутат міської ради 

Савченко Микола Іванович депутат міської ради 

Карпенко Сергій Васильович депутат міської ради 

Насіканова Марія Іванівна  депутат міської ради 

Сафранчук Сергій Петрович депутат міської ради 

 

   

Міський голова                                                                       Олександр СИТАЙЛО 


