
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ _________ 2022 року                    м. Бережани                             ПРОЕКТ №900 

 

Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Бережанської  міської територіальної громади» 

 

З метою відзначення громадян  України та інших держав за видатні особисті 

заслуги перед Бережанською міською територіальною громадою і українською 

нацією, відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», беручи до уваги депутатське звернення  Фльонц В.М., враховуючи 

висновки постійної комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони 

здоров’я та соціальних питань  (протокол №____ від _________2022року), сесія 

Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Бережанської  міської територіальної громади», згідно додатку № 1, що додається. 

2. Секретарю міської ради забезпечити публікацію Положення про 

присвоєння звання «Почесний громадянин Бережанської міської територіальної 

громади» на сайті Бережанської  міської ради. 

3. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради  передбачити в 

проекті бюджету  Бережанської міської територіальної громади  на 2023 рік кошти 

на виготовлення атрибутів «Почесного громадянина Бережанської міської 

територіальної громади» (посвідчення та нагрудного знаку «Почесний громадянин 

Бережанської міської територіальної громади») для громадян, яким присвоєно дане 

звання починаючи із 24.02.2022 року. 

4. Доручити Відділу культури, туризму та релігій  міської ради   подати 

пропозиції щодо зовнішнього оформлення посвідчення та нагрудного знаку 



«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади» у 

відповідності до вимог Положення. 

5.Вважати таким , що втратило чинність рішення сесії міської ради  №304 від 

18.05.2007 року «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин 

міста Бережани». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до рішення сесії 

Бережанської міської ради 

від ________ року № _____ 

 

 

Положення про присвоєння звання  

«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний громадянин Бережанської міської територіальної 

громади» (надалі - Звання) присвоюється громадянам  України та громадянам 

інших держав за значний особистий внесок в соціальний, економічний та 

культурний розвиток Бережанської міської територіальної громади, становлення та 

розбудову незалежної Української держави; утвердження української національної 

свідомості, активну громадську та благодійну діяльність; мужність та відвагу, 

проявлену у захисті територіальної цілісності та суверенітету Української держави; 

інші заслуги перед громадою та Україною. 

1.2. Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі 

незалежно від місця проживання, громадянства (в тому числі посмертно). 

1.3. Особам, яким присвоюється Звання, вручається нагрудний знак «Почесний 

громадянин Бережанської міської територіальної громади» та посвідчення (надалі - 

атрибути). 

1.4. Атрибути вручаються громадянам, які удостоєні Звання, безпосередньо в 

атмосфері урочистості та широкої гласності,  як правило, під час святкування Дня 

міста Бережани. У випадку присвоєння Звання посмертно нагрудний знак та 

посвідчення вручаються близьким родичам-спадкоємцям під час поховальної 

церемонії. 

 1.5. Атрибути «Почесному громадянину Бережанської міської територіальної 

громади» вручаються міським головою, чи, за його дорученням, секретарем міської 

ради, або одним із заступників міського голови. 

1.6. Почесному громадянину Бережанської міської територіальної громади з 

боку посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств,  

організацій (установ, закладів), незалежно від форми власності, виявляються всі 

знаки уваги, що відповідають його високому званню та соціальному статусу. 



1.7. Особа, удостоєна звання «Почесний громадянин Бережанської міської 

територіальної громади» та члени його сім’ї (спадкоємці), що отримали нагороду 

посмертно, мають право: 

- на позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами 

міської ради і її виконавчих органів, депутатами міської ради, керівниками  

підприємств, організацій (установ, закладів),  що належать до комунальної 

власності Бережанської міської територіальної громади; 

- на почесну участь в урочистих заходах, що проводяться міською радою та 

закладами культури Бережанської міської територіальної громади.  

 

ІІ. Порядок представлення до присвоєння звання  

«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади» 

 

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить: 

- міському голові; 

- секретарю міської ради; 

- постійним комісіям міської ради; 

- депутатським фракціям міської ради; 

- колективам підприємств, організацій (установ, закладів) Бережанської міської 

територіальної громади (незалежно від форм їх власності); 

- громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам. 

2.2. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі 

документи: 

- подання на ім’я міського голови з обґрунтуванням особливого внеску 

кандидата у розвиток міста та громади (конкретні виробничі, наукові та інші 

досягнення щодо кандидата на відзначення або інформація про виробничі (творчі 

та інші) досягнення, що стали підставою для подання). 

- вичерпні біографічні дані про кандидата; 

- кольорове фото 9 х 12 см; 

- копії документів про державні нагороди ( за наявності). 

До пакету документів можуть додаватися відгуки-клопотання юридичних, 

фізичних осіб, громадських, партійних організацій, колективів та зібрань громадян, 

які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується). 

2.3. Не розглядаються: 

- подання у порядку самовисування; 

- документи, що не відповідають вимогам, визначеним у п.2.2. цього розділу.  



2.4. Попередній розгляд матеріалів щодо кандидатури на присвоєння Звання 

проводиться на засіданнях постійної  комісії Бережанської  міської ради з питань 

освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань.  

2.5. Робота з узагальнення інформації, визначення відповідності подання 

умовам цього Положення, підготовка матеріалів  до розгляду постійною комісією 

Бережанської міської ради   з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони 

здоров’я та соціальних питань,  підготовка проектів рішень на сесії міської ради 

здійснюється відповідним відділом Бережанської міської ради, згідно сфери 

розподілу обов’язків, який в разі потреби залучає до цієї роботи інші структурні 

підрозділи або установи міської ради. 

2.6. Облік і реєстрація осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин 

Бережанської   міської територіальної громади» здійснюється Бережанським 

краєзнавчим музеєм. 

2.7. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Бережанської міської 

територіальної громади» робиться офіційне повідомлення на сайті Бережанської 

міської ради. 

2.8. В разі смерті особи, відзначеної званням «Почесний громадянин 

Бережанської міської територіальної громади», його посвідчення та нагрудний знак 

залишаються у спадкоємців без права носіння, а в разі їх відсутності або за їх 

бажанням приймаються на збереження  у Бережанському краєзнавчому музеї. 

           2.9. Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Бережанської 

міської територіальної громади» вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість від загального складу депутатів Бережанської міської 

ради. 

2.10. Короткі біографічні дані про Почесного громадянина Бережанської 

міської територіальної громади, його фото, зміст рішення Бережанської міської 

ради заносяться до Книги «Почесних громадян Бережанської міської 

територіальної громади». 

2.11. Особам, яким присвоюється Звання, вручається нагрудний знак 

«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади» та 

посвідчення (надалі - атрибути).  

 

ІІІ. Порядок позбавлення звання  

«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади». 

 



3.1. Звання «Почесний громадянин Бережанської міської територіальної 

громади» може бути скасоване рішенням міської ради, за погодженням постійної 

комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань, якщо особа, якій воно присвоєно, своєю поведінкою дискредитує це високе 

звання, а також у разі порушення ним Конституції та Законів України, що доведено 

у встановленому законодавством порядку.  

3.2. У разі позбавлення особи Звання: 

- посвідчення про присвоєння Звання та нагрудний знак підлягають 

поверненню до міської ради; 

- громадянин позбавляється встановлених прав і пільг визначених даним 

Положенням. 

 

ІV. Опис атрибутів «Почесного громадянина Бережанської міської 

територіальної громади». 

 

4.1. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Бережанської міської територіальної громади» виготовляється  на аркуші з цупкого 

паперу із підписом міського голови, печаткою міської ради, ламінується. 

4.2. Посвідчення почесного громадянина виготовляється у вигляді книжки із 

цупкого картону розміром 95х65 мм. 

На титульному боці книжки надпис «Почесний громадянин Бережанської 

міської територіальної громади».  

На лівому внутрішньому боці книжки вказується номер посвідчення, 

прізвище, ім'я та по батькові Почесного громадянина, підпис міського голови 

скріплений печаткою міської ради. 

На правому внутрішньому боці книжки поміщається фотокартка Почесного 

громадянина розміром 30х40 мм, його власноручний підпис, дата видачі 

посвідчення. 

4.3. Нагрудний знак почесного громадянина виготовляється з металевої 

пластинки розміром 35х25х2 з кольоровим забарвленням герба та надпису 

«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади». 
 

V. Опис атрибутів «Почесного громадянина Бережанської міської 

територіальної громади». 

5.1.Комплект атрибутів Почесного громадянина Бережанської міської 

територіальної громади складається з посвідчення та нагрудного знаку «Почесний 

громадянин Бережанської міської територіальної громади». 

5.2Бланк посвідчення представляє собою двосторінкову книжку, наклеєну на 

щільну основу, що складається навпіл і обтягнута шкірою. На обкладинці 



розташоване зображення герба міста Бережани і нижче написи: «Посвідчення» і 

«Почесний громадянин Бережанської міської територіальної громади».  

Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок. 

Лівий бік 

Герб міста Бережани 

Бережанська міська рада 

Посвідчення №___ 

Прізвище , ім’я, по батькові 

є «Почесним громадянином Бережанської  міської територіальної громади» 

Звання присвоєно рішенням Бережанської міської ради №_____ від______ 

Міський голова   _________         ___________ 
                                                (підпис)                   (ім’я, прізвище) 

Правий бік: 

Місце для фотографії 

Видано «____» ________20___р. 

Розмір складеного бланку посвідчення – 105х70мм 

5.3.Нагрудний знак «Почесний громадянин Бережанської міської 

територіальної громади» виготовляється з металу, у вигляді медалі, яка складається 

із наступних елементів: 

За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з колодкою, що має форму 

прямокутної трапеції.  

Розмір колодки: 

- довжина 45 мм; 

- ширина 28 мм. 

Колодка утворена з муарової стрічки червоного кольору з поздовжніми 

смугами, синього та жовтого кольорів. Ширина стрічки 28 мм. 

Ширина смуг: 

- червоних – по краях- по 8 мм; 

- синіх – по 5 мм; 

- жовтої – 2 мм. 

Стрічка кріпиться до металевої накладки, шириною 9 мм, де літерами 

золотистого металу викарбувано напис: «Почесний громадянин міської 

територіальної громади» 

На зворотньому боці колодки знаходиться застібка-кріплення до одягу. 

  



6.Заключні положення 

 

6.1.Збереження та виготовлення атрибутів Почесного громадянина 

Бережанської міської територіальної громади  забезпечує Бережанська міська рада. 

6.2. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин Бережанської міської 

територіальної громади», повинні дбайливо ставитися до вручених їм нагородних 

атрибутів. У випадку втрати посвідчення або нагрудного знаку їх дублікати не 

видаються. 

6.3. Це Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення міської ради і 

поширюється на всіх Почесних громадян Бережанської міської територіальної 

громади, в тому числі на тих, кому Звання присвоєно до прийняття даного рішення 

(Почесних громадян міста Бережани).  

 

Секретар ради                                                                                  Ірина ЗАГНІЙНА  

 

 


