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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про присвоєння звання «Почесний громадянин Черкащини» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний громадянин Черкащини» (далі – Почесне звання) 

присвоюється жителям Черкаської області, регіонів України, громадянам інших 

країн (що проживають на території України) за вагомий особистий внесок у 

розвиток Черкаської області у галузях економіки, науки, освіти, культури, 

мистецтва, охорони здоров’я, спорту, а також у відродження та примноження 

надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, 

миротворчу, доброчинну діяльність,  мужність і відвагу під час захисту 

Вітчизни, рятування людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

стихійного лиха. 

1.2. Почесне звання присвоюється на підставі рішення Черкаської 

обласної ради за поданням Комісії з питань присвоєння звання «Почесний 

громадянин Черкащини» (далі – Комісія). 

1.3. Почесне звання присвоюється щорічно не більше ніж 2 особам на рік. 

 

2. Порядок представлення кандидатур до присвоєння звання 

«Почесний громадянин Черкащини» 

2.1 Висунення кандидатур для присвоєння Почесного звання 

здійснюється гласно за основним місцем роботи, а осіб, які не працюють – 

органом місцевого самоврядування за місцем проживання. Право внесення 

подання про присвоєння Почесного звання до Черкаської обласної ради 

надається: 

2.1.1. Голові Черкаської обласної ради. 

2.1.2. Голові Черкаської обласної державної адміністрації. 

2.1.3. Постійним комісіям Черкаської обласної ради. 

2.1.4. Районним, міським, сільським, селищним радам. 

2.2. Самовисування для присвоєння Почесного звання не розглядаються. 

2.3. До подання про присвоєння Почесного звання додаються такі 

документи:   

2.3.1. Вичерпні біографічні дані про кандидата. 

2.3.2. Відомості про конкретні досягнення кандидата у сферах діяльності, 

зазначених у пункті 1.1. цього Положення за підписом керівника органу, який 

вносить подання. 

2.3.3. Рішення (або витяг з рішення) пленарного засідання органу 

місцевого самоврядування або колегії органу виконавчої влади, зазначених в 

пункті 2.1. цього Положення. 



2.3.4. Копії документів, що посвідчують нагородження відомчими або 

іншими відзнаками. 

2.3.5. Копії першої сторінки паспорту, реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків. 

2.3.6. Згода на обробку персональних даних кандидата. 

2.4. Подання про присвоєння Почесного звання подаються на ім’я голови 

обласної ради не пізніше 1 липня  поточного року.  

2.5. Подання про присвоєння Почесного звання, до яких не додано 

зазначені у пункту 2.3 документи, не розглядаються і повертаються зазначеним 

у пункті 2.1. цього Положення посадовій особі або органу супровідним листом 

за підписом голови обласної ради. 

2.6. Подання про присвоєння Почесного звання оприлюднюється на 

вебсайті обласної ради для громадського обговорення запропонованих 

кандидатур. 

2.7. Подання про присвоєння Почесного звання, додані до нього  

документи, результати громадського обговорення (у разі їх наявності) після 

розгляду головою обласної ради передаються Комісії з питань присвоєння 

Почесного звання «Почесний громадянин Черкащини». 

2.8. Комісія з питань присвоєння Почесного звання «Почесний 

громадянин Черкащини» розглядає означені документи, обирає кандидатуру на 

присвоєння Почесного звання, готує відповідний проєкт рішення обласної ради.  

2.9. У разі обрання Комісією двох кандидатів на присвоєння Почесного 

звання, готуються 2 проєкти рішення щодо кожної кандидатури.  

2.10. Про необрання Комісією кандидата на присвоєння Почесного 

звання, складається відповідний протокол. 

2.11. Проєкт (проєкти) рішення обласної ради про присвоєння Почесного 

звання вноситься на розгляд пленарного засідання обласної ради в 

установленому порядку. 

2.12. Кандидатури осіб щодо яких рішення не було ухвалено, повторно на 

розгляд пленарного засідання обласної ради не вносяться.  

2.13. Почесне звання не може бути присвоєно громадянам, які скоїли 

кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена. 

2.14. Особам, яким присвоєно Почесне звання вручається нагрудний знак  

«Почесний громадянин Черкащини» та  посвідчення «Почесний громадянин 

Черкащини». 

 

 

3. Порядок вручення нагрудного знаку «Почесний громадянин 

Черкащини» та  посвідчення «Почесний громадянин Черкащини» та 

виплати винагород 

   

3.1. Вручення нагрудного знаку «Почесний громадянин Черкащини» та  

посвідчення «Почесний громадянин Черкащини» здійснюється в урочистій 

обстановці головою Черкаської обласної ради або за його дорученням першим 

заступником, заступниками голови Черкаської обласної ради. 

3.2. Інформація про нагородженого Почесною відзнакою розміщується на 

вебсайті обласної ради. 



3.3. Особам, яким присвоєно Почесне звання, виплачується разова 

грошова винагорода у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб, установлених на 1 січня року в якому відбувається виплата, та довічна 

щомісячна стипендія у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому відбувається 

виплата. 

Виплати особам, яким присвоєно Почесне звання, проводяться поштовим 

переказом на їхню домашню адресу. 

У разі отримання документально підтвердженої інформації стосовно 

смерті особи, якій присвоєно Почесне звання, або її виїзду на постійне місце 

проживання за межі України, виплата стипендії за рішенням Комісії 

(оформленим протоколом) припиняється з місяця, що настає за місяцем, в 

якому таку інформацію отримано.  

3.4. У разі втрати або псування нагрудного знаку «Почесний громадянин 

Черкащини» та  посвідчення «Почесний громадянин Черкащини» дублікати не 

видаються. 

В такому випадку, за письмовим зверненням нагородженого Почесною 

відзнакою, надається засвідчена належним чином копія рішення Черкаської 

обласної ради про присвоєння Почесної відзнаки. 

3.5. Щороку до 5 січня особа, якій присвоєно Почесне звання, надає 

виконавчому апарату обласної ради заяву про підтвердження персональних 

даних для проведення виплат довічної місячної стипендії. 

 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами                                                  Н. ГОРНА 
 


