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                                                                         Рішення 

 

18.05.2016 р.                                                                                               № 240 

 

Про затвердження  нової редакції 

Положення про присвоєння  звання  

«Почесний громадянин міста Бурштин» 

 

 

  Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

покращення роботи з вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток міста, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити нову редакцію  Положення про звання «Почесний громадянин міста Бурштин»  

(додається). 

2 .Рішення міської ради від 14.09.2014 року № 01/44-14 «Про затвердження Положення про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» вважати таким, що втратило 

чинність. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської ради 

з питань  гуманітарної політики Мазур І. М. та секретаря ради Рибчука Б.Б.   

 

 

 

 

 

Міський голова                                         Роксолана Джура  

 

 
Начальник юридичного відділу міської ради                                          Володимир Данилюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Додаток  

до рішення Бурштинської міської    

ради від__________№___________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок присвоєння звання  «Почесний громадянин міста Бурштин» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Звання «Почесний громадянин міста Бурштин»  є найвищою  відзнакою вдячності  міста 

особам: 

-   за видатні заслуги перед територіальною громадою; 

- за видатні досягнення  і високу професійну майстерність в галузі розвитку міста, 

будівництва, охорони здоров’я, освіти, культури, мистецтва, спорту, політичної, економічної 

та інших сфер діяльності. 

1.2.Підставою для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» є: 

    - здійснення героїчного вчинку на благо міста; 

    - багаторічна і постійна шана та повага серед територіальної громади на основі благодійної           

діяльності; 

    - авторитет кандидата серед жителів територіальної громади на основі багаторічної               

суспільної, культурної, наукової, політичної, господарської та іншої діяльності з видатними 

результатами для міста Бурштин. 

1.3.Звання  «Почесний громадянин міста Бурштин» присвоюється жителям міста, а  також 

іншим громадянам України та іноземних держав. 

 

2.Порядок представлення кандидатів до звання «Почесний громадянин міста 

Бурштин» 

 

2.1.З ініціативою про присвоєння звання  «Почесний громадянин міста Бурштин» можуть 

виступати міський голова, постійні комісії ради, виконавчий комітет ради, трудові 

колективи ( їх профспілкові організації), об’єднання  громадян. 

2.2.Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» готується 

ініціаторами не пізніше ніж за  місяць до його розгляду на сесії міської ради і повинні 

включати наступні документи: 

   - заяву на ім.’я міського голови; 

  - клопотання,  яке включає розгорнуту мотивацію представлення до почесного звання, а 

також перелік заслуг кандидата перед територіальною громадою; 

   - біографічну довідку на кандидата. 

2.3.Клопотання подаються на розгляд  міського голови через  канцелярію виконкому міської 

ради. Міський голова   всі прийнятті документи передає  секретарю міської ради для 

організації розгляду в постійній комісії міської ради з питань гуманітарної політики. 

Комісія при необхідності може витребувати додаткові матеріали (інформацію) на 

кандидата. 

2.4.За результатами розгляду клопотання комісія виносить рекомендації для розгляду на сесії   

міської ради. 

2.5.  Звання «Почесний громадянин міста Бурштин» не може бути присвоєно особам, які 

мають не зняту або непогашену судимість. 

2.6. 

3. Порядок прийняття рішення про присвоєння почесного звання  «Почесний 

громадянин міста Бурштин» 

 

3.1.На сесії міської ради  питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста  

Бурштин» розглядається після його розгляду та подання висновку профільної постійної 

комісії ради з питань гуманітарної політики.   



3.2.Проекти рішень про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» 

розглядаються міською радою на відкритому засіданні, по кожній кандидатурі окремо. 

3.3.Вручення Почесному громадянину міста посвідчення та нагрудного знаку   відбувається в 

урочистій обстановці. Вручення атрибутів відзнаки виконується міським головою (або 

особою, яка виконує його обов’язки). 

3.4 Прізвища почесних  громадян  міста заносяться в «Книгу  почесних громадян міста 

Бурштин», яка зберігається у виконавчому комітеті міської ради. 

3.5 Інформація про присвоєння звання і біографія нагородженого оприлюднюється в засобах 

масової інформації міста Бурштин  та на офіційному сайті міської ради. 

3.6  Міська рада може прийняти рішення  про  найменування  вулиць,  площ та інших 

об’єктів міста іменами  почесних громадян. 

            

4. Права почесного громадянина міста Бурштин 

 

4.1.  Почесні громадяни міста Бурштин: 

4.1.1 На території міста мають право на 100% звільнення (в межах державних норм) від 

сплати за утримання будинків та прибудинкових територій (квартирна плата) та комунальні 

послуги (водопостачання, водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, 

опалення).  

4.1.2  Є почесними гостями міста Бурштин на всіх святкових заходах які проводяться в місті. 

4.2. Витрати органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов’язані 

з реалізацією цього Положення, відшкодовуються за рахунок міського бюджету. 

4.3. Почесний громадянин міста Бурштин має право на невідкладний прийом керівниками та 

іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій міста. 

4.4. Органи місцевого самоврядування міста Бурштин  підтримують зв'язок з особами, яким 

присвоєно звання «Почесний громадянин міста Бурштин» та забезпечують їх соціальний 

захист в рамках цього Положення. 

 

5. Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Бурштин» 

 

5.1.  За рішенням міської ради почесний громадянин міста Бурштин може бути позбавлений 

свого звання за грубі порушення чинного законодавства України та інші поступки, які 

ганьблять його як почесного громадянина міста,.  

5.2. Громадянин, позбавлений звання «Почесний громадянин міста Бурштин», позбавляється 

встановлених в розділі 4 цього Положення пільг і прав. 

 

 

 

 

Начальник  юридичного відділу міської ради                                Володимир Данилюк  

 

 


