
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23  жовтня  2020  року №  5                       LІ  сесія  сьомого скликання                            
    Баштанка    
                                         
 

Про  внесення  змін  до  Положення про   
звання «Почесний громадянин 
Баштанської об’єднаної територіальної 
громади», затвердженого рішенням 
міської ради від 22 грудня 2017 року    

№ 21 

 

        Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі протоколу XLIX сесії міської ради сьомого скликання від            
27 серпня 2020 року № 49 та звернення депутата міської ради Онищука В.І. про 
присвоєння звання «Почесний громадянин Баштанської ОТГ» посмертно 
Семеліту Івану Олексійовичу, голові Агрофірми «Дружба народів», міста 
Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області, враховуючи висновки 
постійних депутатських комісій  міської ради, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести до Положення про звання «Почесний громадянин Баштанської 
об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням міської 
ради від 22 грудня 2017 року № 21, такі зміни: 

 

1) доповнити розділ 1пунктами: 
 

«1.11. Звання «Почесний громадянин Баштанської об’єднаної 
територіальної громади» може бути присвоєно посмертно за заслуги, які 
мали місце в минулому. 

 

1.12.  У разі посмертного присвоєння звання «Почесний громадянин 
Баштанської об’єднаної територіальної громади» його родичам  вручається 
відповідне Посвідчення, диплом та нагрудний знак Почесного громадянина 
Баштанської об’єднаної територіальної громади.  

 



1.13. При удостоєнні звання «Почесний громадянин Баштанської 
об’єднаної територіальної громади» посмертно грошова винагорода не 
виплачується.» 

 

2)доповнити розділ 2 пунктами: 

 
2.7. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний 

громадянин об’єднаної територіальної громади» посмертно, для розгляду до 
міської ради подаються  документи, які мають містити: 

вичерпні біографічні дані про кандидата; 
обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток об’єднаної 

територіальної громади або визнання його видатних заслуг. 
 

2.8. Клопотання та комплект відповідних документів про присвоєння 
звання «Почесний громадянин об’єднаної територіальної громади» 
посмертно можуть подаватись на розгляд експертної ради з попереднього 
розгляду кандидатур на присвоєння звання протягом року.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради та на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, 

медицини, торгівлі, побутового обслуговування, освіти, культури, 
спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту прав 
громадян, депутатської діяльності та етики.  

 
 

 

Міський голова                                                                Іван РУБСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


