
                                        Додаток 1 
                                                                                до рішення виконавчого комітету 
                                                                              Руськополянської сільської ради                  

                                                          від 24.10.2022 № 155 
 

Склад комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин 
Руськополянської територіальної громади»: 

 

Пашкевич Юлія Андріївна            голова  комісії – заступник сільського  
                                                              голови; 
Шпак Надія Антонівна                   секретар  комісії –  секретар сільської  
                                                              ради, виконкому. 

                                                     Члени  комісії :     

Чередніченко Вікторія Вікторівна          начальник юридичного відділу; 
Болотюк Валентина Григорівна              начальник відділу містобудування,   
                                                                         архітектури, земельних відносин,  
                                                                         комунальної власності, житлово- 
                                                                         комунального господарства ; 
Шпак Юлія Василівна                               начальник відділу планування,  
                                                                         бухгалтерського обліку та звітності, 
                                                                         головний бухгалтер; 
Усенко Наталія Вікторівна                        начальник відділу інформаційно-  
                                                                          організаційної роботи; 
Хряпак Юлія Сергіївна                               начальник фінансового управління; 
Тимарський Олександр Станіславович  член виконавчого комітету; 
Фіалковська Марія Миколаївна               депутат сільської ради; 
Кривошея Олександр Іванович                 староста с. Дубіївка; 
 
 
Секретар виконавчого комітету                                                   Надія ШПАК 

 

 

 

 

 
 



 
Додаток 2 
до рішення виконавчого 
комітету 
Руськополянської сільської 
ради від 24.10.2022 № 155__ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

     про присвоєння  звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» 

 
     Звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади» 
встановлюється з метою вшанування та відзнаки особистостей, які зробили 
вагомий внесок в розвиток сіл Руська Поляна, Геронимівка, Дубіївка, 
піднесення його статусу в районі, області, в Україні, та в знак великої поваги й 
визнання їх професійної та громадської діяльності. 

Положення про звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади»  (надалі – Положення) визначає умови присвоєння 
звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади», 
порядок розгляду кандидатур на присвоєння цього звання. 

1. Загальні положення 
1.1. Звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної 

громади» є найвищою відзнакою територіальної громади, яке присвоюється 
жителям громади, громадянам, які своєю професійною та громадською 
діяльністю зробили вагомий внесок у соціально – економічний розвиток 
Руськополянської територіальної громади, виховання, освіту та охорону 
здоров’я дітей, що сприяло піднесенню його авторитету як на місцевому, так і 
на районному, обласному, державному рівні. 

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» належить виключно виконавчому комітету 
Руськополянської сільської ради. Звання присвоюється періодично рішенням 
виконавчому комітету Руськополянської сільської ради. 

1.3. Звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної 
громади» присвоюється лише один раз і є довічним. 

1.4. Звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної 
громади» може здійснюватись посмертно. 

1.5. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин 
Руськополянської територіальної громади» є: 

- вагомий внесок у соціально-економічний розвиток 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, розвитку 
економіки та виробництва, будівництва та архітектури, охорони правопорядку 



та громадської безпеки, зміцнення демократії та захисту прав людини і 
громадянина та в інших галузях; 

- творча діяльність, що сприяє розвитку громади, просуванню його 
позитивного іміджу в районі, області; 

- особиста мужність та героїзм, виявлені під час виконання службового та 
громадянського обов’язку; 

- участь у захисті Батьківщини. 
1.6. Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина Руськополянської 

територіальної громади відбувається в умовах урочистості й широкої гласності, 
як правило, під час святкування Дня громади, Дня сіл Руська Поляна, 
Геронимівка, Дубіївка та Дня Незалежності України.  

1.7. У разі неможливості нагородженого бути присутнім на урочистій 
церемонії особисто, посвідчення вручається його представникові або близьким 
родичам. 

1.8. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин 
Руськополянської територіальної громади», вручається відповідне Посвідчення 
Почесного громадянина Руськополянської територіальної громади. У «Книгу 
Почесних громадян Руськополянської територіальної громади», яка довічно 
зберігається у виконавчому комітеті Руськополянській сільській раді, вноситься 
відповідний запис. 

1.9. Посвідчення Почесного громадянина Руськополянської територіальної 
громади  вручається сільським головою або, за його дорученням, секретарем 
сільської ради, виконавчого комітету або одним із заступників сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

1.10. Почесні громадяни Руськополянської територіальної громади  мають 
право бути присутніми на сесіях Руськополянської сільської ради, засіданнях 
виконкому та брати участь в їх роботі. 

1.11. Почесні громадяни Руськополянської територіальної громади  
запрошуються до участі у заходах до державних свят, інших урочистостях та 
заходах, які проводяться в громаді. 

1.12. Звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної 
громади» не може бути присвоєно громадянам, які раніше скоїли кримінальний 
злочин, були засудженими і судимість яких не погашена. 

2. Процедура присвоєння звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» 

 
2.1. Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний 

громадянин Руськополянської територіальної громади» належить: 
-  Руськополянському сільському голові; 
- старостам сіл громади; 
- виконавчому комітету Руськополянської сільської ради; 
- трудовим колективам підприємств, установ, організацій Руськополянської 

сільської ради, незалежно від форми власності, громадським організаціям сіл 
громади. 



2.2. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний 
громадянин Руськополянської територіальної громади» для розгляду до 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради подаються наступні 
документи: 

- лист-клопотання на кандидата; 
- автобіографія (вичерпні біографічні дані) кандидата; 
- відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених                

у п. 1.1 цього Положення та обґрунтування особливого вкладу кандидата у 
розвиток громади; 

- фото (по можливості); 
- копія паспорта (крім випадку, зазначеному у п.1.4. даного Положення); 
- відгуки-клопотання трудових колективів, громадських організацій та 

зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість 
відгуків не обмежується); 

- копії дипломів, грамот та інших відзнак кандидата (за наявності); 
2.3. Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Руськополянської територіальної громади» без подання зазначених документів 
не розглядаються. 

2.4. Клопотання та комплект відповідних документів про присвоєння звання 
подаються до сільської ради з 1 січня до 1 серпня поточного року. 

2.5. Не розглядаються: 
- подання у порядку самовисування; 
- документи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п.2.2. цього 

розділу. 
2.6. Розгляд кандидатур на звання «Почесний громадянин Руськополянської 

територіальної громади» здійснюється комісією з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади».  

2.7. Остаточне рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Руськополянської територіальної громади» приймається виконавчим комітетом 
Руськополянської сільської ради.  

3. Порядок присвоєння звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» 

3.1. Рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради про 
присвоєння звання «Почесний громадянин Руськополянської територіальної 
громади» набуває чинності з моменту його опублікування в засобах масової 
інформації або на сайті Руськополянської сільської ради. 

3.2. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин 
Руськополянської територіальної громади», вручається відповідне посвідчення 
Почесного громадянина Руськополянської територіальної громади, а у випадку, 
коли присвоюється звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» посмертно, то видається посвідчення членам родини. 

3.3. Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади має 
пільги на позачерговий прийом з особистих, службових питань посадовими 



особами сільської ради, виконавчого комітету, керівниками установ, 
підприємств, організацій, що перебувають у комунальній власності. 

3.4. Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади має 
право дорадчого голосу при  участі у роботі органів місцевого самоврядування 
(сесіях, засіданнях виконкому та ін.) 

3.5. Ім’ям Почесного громадянина Руськополянської територіальної 
громади згідно з установленим порядком можуть бути названі вулиці, учбові 
заклади, заклади культури села. На фасаді будинку, де проживає або останній 
час проживав Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади, 
може бути встановлена пам’ятна меморіальна дошка. Пам’ятна меморіальна 
дошка може бути також встановлена на об’єктах, названих ім’ям Почесного 
громадянина Руськополянської територіальної громади (вулиця, заклади освіти 
та культури). Рішення про встановлення пам’ятної меморіальної дошки 
приймається виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради.   

3.6. Присвоєння звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» зобов’язує громадян, які удостоєні цього звання, бути 
прикладом для всіх жителів села і не допускати вчинків, що порочать честь 
громади та його самого. 

4. Позбавлення звання «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» 

4.1. Почесний громадянин Руськополянської територіальної громади 
може бути позбавлений свого звання  рішенням виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради у випадку вступу в силу обвинувального 
вироку суду. 

4.2. У разі позбавлення особи звання: 
       - посвідчення про присвоєння Звання підлягають поверненню до 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 
      - громадянин позбавляється встановлених  прав і пільг дійсного Положення. 

 
  5. Заключні положення 

 
          5.1. Виготовлення та збереження  посвідчень Почесних громадян  
забезпечує виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 

5.2.   В разі смерті особи, відзначеної Званням, посвідчення залишається у 
спадкоємців без права носіння та отримання пільг. 

 
Секретар виконавчого комітету                                                           Надія ШПАК 

 

 

 



Додаток 3 
до рішення виконавчого 
комітету Руськополянської 
сільської ради від 24.10.2022 
№ 155 

 

Опис посвідчення «Почесний громадянин Руськополянської 
територіальної громади» 

 Посвідчення про присвоєння звання Почесного громадянина 
Руськополянської територіальної громади виготовляється у вигляді 
двосторінкової книжки із цупкого матеріалу зеленого кольору. Розмір 
складеного бланку посвідчення - 85 мм × 150 мм.  

    На лицевій стороні посвідчення – зображення Герба України, а нижче 
розміщено напис ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Напис – жовтого кольору.  У середині 
посвідчення на лівій сторінці розміщено герб громади, нижче напис: 
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ. На правій сторінці посвідчення вказується номер посвідчення, 
прізвище, ім’я, по батькові Почесного громадянина, вказуються заслуги 
громадянина, зазначаються реквізити рішення виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради, ставиться підпис сільського голови, 
скріплений печаткою виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

 

Секретар виконавчого комітету                                                         Надія ШПАК     

        

 

 

 

 

 


