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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  скликланя  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Положення  про  звання  
«Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району» 

Відповідно  до  частини  2 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», пункту  13 розділу  4 Програми  відзначення  державних  та  
професійних  свят, ювілейних  дат, заохочення  за  заслуги  перед  Киево-Святошинським  
районом, здійснення  представницьких  та  інших  заходів  на  2016-2020 роки, 
затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  від  12.05.2016 року  
№  109-08 —VII (зі  змінами), районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Внести  зміни  до  Положення  про  звання  «Почесний  громадянин  Киево- 

Святошинського  району», затвердженого  рішенням  Киво-Святошинської  районної  
ради  від  29.11.2007 року  Ns 175-15-V, виклавши  в  новій  редакції, що  додаеться . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  
взаемодії  з  органами  місцевого  самоврядування . 

Го.пова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
06 вересня  2018 року  
.№  472-29-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  06.09.2018 року  Ns 472-29-VII 

ПОЛОЖЕННЯ  
про  звання  "Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району" 

І. Загальні  положення  

Це  Положення  визначае  механізм  присвоення  звання  «Почесний  
громадянин  Киево-Святошинського  району». 

Звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району» е  
свідченням  визнання  територіальних  громад  сіл, селища  міст 	Киево- 
Святошинського  району  визначних  заслуг  окремих  осіб  перед  громадою  району  у  
розвитку  економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони  здоров 'я, фізичної  
культури  та  спорту, бізнесу, в  благодійній, гуманістичній  і  громадській  діяльності, 
зміцненні  авторитету  Киево-Святошинського  району. 

Звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району» 
присвоюеться  особі  лише  один  раз. 

Звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району» не  може  
бути  присвоено  громадянам, які  раніше  скоїли  злочин, були  засуджені  і  судимість  
яких  не  погашена. 

Метою  присвоення  звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  
району» е  заохочення  громадян  за  заслуги  перед  Киево-Святошинським  районом . 

ІІ. Порядок  присвоення  звання  "Почесний  громадянин  
Киево-Святошинського  району" 

2.1. Звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району» 
присвоюеться  при  житті  або  посмертно  громадянам  цкраїни, іноземним  громадянам  
та  особам  без  громадянства  за  значний  особистий  внесок  у  розвиток  економіки, 
науки, освіти, культури, мистецтва, охорони  здоров'я, фізичної  культури  та  спорту, 
бізнесу, благодійної, гуманістичної  і  громадської  діяльності, зміцненні  авторитету  
Киево-Святошинського  району  як  на  місцевому  рівні, так  на  загальнодержавному  і  
міжнародному  рівні. 

2.2. Звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району» 
присвоюеться  виключно  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  і  
приурочуеться  щорічно  до  ювілейних  дат. 

2.3. Подання  про  присвоення  звання  «Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району» вноситься  за  ініціативою  органів  місцевого  
самоврядування  та  виконавчої  влади, трудових  колективів  підприемств, установ  та  
організацій  незалежно  від  їх  форми  власності  та  підпорядкування , політичних  
партій, громадських  організацій . 

Самовисування  на  звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  
району» не  розглядаються . 

2.4. В  подання  про  присвоення  звання  «Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району», підписаному  керівником, вказуються : 
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- відомості  про  конкретні  значні  заслуги  у  сферах  діяльності, зазначених  у  
п.2.1. цього  положення, підтверджені  документально; 

- обrрунтування  особистого  внеску  кандидата  у  розвиток  
Святошинського  району; 

- вичерпні  біографічні  дані  про  кандидата; 
- фото  кольорове  10х15 - 1 шт. та  фото  в  електронному  вигляді; 
- копії  паспорту  та  ідентифікаційного  коду. 

КиЕ:во- 

Подання  про  нагородження  без  надання  зазначених  документів  не  
розглядаються . 

2.5. Подання  про  присвоення  звання  вноситься  до  виконавчого  апарату  
Киево-Святошинської  районної  ради, який  готуе  матеріали  про  присвоення  звання  
до  розгляду  на  сесії  районної  ради. 

2.5.1. Попередній  розгляд  матеріалів, що  надійшли  до  Киево-Святошинської  
районної  ради  з  приводу  присвоення  звання  «Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району», здійснюеться  постійною  комісіею  районної  ради  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, постійною  комісіею  районної  ради  з  питань  регламенту, 
депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  взаемодії  з  органами  місцевого  
самоврядування  та  Президіею  Киево-Святошинської  районної  ради. 

2.6. Кандидатури, за  яких  не  проголосували  більшість  депутатів  від  
загального  складу  ради, можуть  бути  повторно  винесені  на  розгляд  наступної  сесії. 

2.7. Особам, яким  присвоено  звання  «Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району», вручають  нагрудний  знак  «Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району» встановленого  зразка, макет  якого  затверджуеться  
розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  ради, диплом  (Додаток  1) 
та  грошову  винагороду  від  Киево-Святошинської  районної  ради  . 

2.8. Диплом, нагрудний  знак  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  
району» та  грошова  винагорода  у  розмірі  6 211,18 грн. (шість  тисяч  двісті  
одинадцять  гривень  18 копійок, в  тому  числі  податок  на  доходи  фізичних  осіб  та  
військовий  збір) вручаються  головою  Киево-Святошинської  районної  ради  або  за  
його  дорученням  заступником  голови  Киево-Святошинської  районної  ради. 
Вручення  проходить  в  урочистій  обстановці . 

2.9. Громадяни, яким  присвоено  звання  «Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району» заносяться  до  книги  «Почесні  громадяни  Киево- 
Святошинського  району» (Додаток  2). 

2.10. Позбавлення  звання  «Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  
району» здійснюеться  за  рішенням  Киево-Святошинсько  районної  ради  у  разі  
здійснення  особою  карного  злочину, за  який  особу  засуджено, і  вирок  щодо  якого  
вступив  в  законну  силу, чи  інші  дії, які  не  сумісні  з  цим  Почесним  званням . 

2.11. Видатки  на  виконання  даного  положення  здійснюються  за  рахунок  
районного  бюджету. 

Заступник  голови  районної  ради 	 Д.М. Гусятинський  
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Додаток  1 
до  Положення  про  звання  
«Почесний  громадянин  
Киево-Святошинського  району» 

Диплом  про  присвоення  звання  
"Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району". 

Диплом  про  присвоення  звання  "Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району" повинен  бути  розміром  210 на  300 мм  з  цупкого  паперу  з  
глянцевою  поверхнею. 

Вигляд  Диплома  - в  рамочці  під  склом. 
Вгорі  розміщені  слова  : 

ДИПЛОМ  
"Почесний  громадянин  Киево-Святошинського  району" 

На  бланку  Диплома  присутні  зображення  районних  символів . 
Текст  розміщений  посередині . 
В  тексті  вказуеться  прізвище, ім'я, по  батькові  нагороджуваного , посада  
таІабо  громадська  організація, здобутки  за  які  присвоено  звання  "Почесний  
громадянин  Киево-Святошинського  району" 
Внизу  під  текстом  підпис  голови  районної  ради. 
Нижче  під  підписом  - дата. 
Розміщений  текст  і  напис  „Диплом  "Почесний  громадянин  Киево- 

Святошинського  району" обрамлені  орнаментом . 



Додаток  2 
до  Положення  про  звання  
«Почесний  громадянин  Киево- 
Святошинського  району» 

Книга  «Почесні  громадяни  Киево-Святошинського  району». 

Книга  «Почесні  громадяни  Киево-Святошинського  району» - біографічний  
довідник  присвячений  окремим  особам  за  визначні  заслуги  перед  громадою  району  
у  розвитку  економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони  здоров 'я, 
фізичної  культури  та  спорту, бізнесу, в  благодійній, гуманістичній  і  громадській  
діяльності, зміцненні  авторитету  Киево-Святошинського  району. 

Біографічна  довідка  мае  таку  структуру: 
1. прізвище, ім'я, по  батькові  (набрані  напівгрубим  шрифтом); 
2. наукові, військові, мистецькі  звання, партійність; 
3. місце  основної  роботи, посада  й  дата  призначення; інші  посади; 
4. дата  та  місце  народження, національність , відомості  про  родину; 
5. інформація  про  освіту; 
б. докладна  інформація  про  трудову  та  політичну  кар'еру; 
7. творчий  і  науковий  доробок, нагороди, захоплення  тощо. 
Дані  про  почесного  громадянина  Киево-Святошинського  району  заносяться  

до  книги  власноручно  прописними  літерами . 
Здійснення  записів  у  Книзі  «Почесні  громадяни  Киево-Святошинського  

району  покладаеться  на  виконавчий  апарат  районної  ради. 
Книга  «Почесні  громадяни  Киево-Святошинського  району» зберігаеться  в  

районній  раді  постійно . 


