
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення сесії Запорізької міської ради  

про втрату чинності рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 №12 «Про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» Скрипочці О.І.» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

      Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.06.2011 №300 було 

присвоєно звання «Почесного громадянина міста Запоріжжя» льотчику-космонавту 

Російської Федерації – Скрипочці Олегу Івановичу за піднесення статусу міста Запоріжжя у 

світі. 

       Вже два місяці поспіль триває російська агресія проти України. Російські війська 

знищують мирне життя населення, руйнують українські міста. За час поки триває 

повномасштабне вторгнення російської армії в Україну - Олег Скрипочка ніяк не засудив цей 

акт агресії та подовжує приймати з рук російського керівництва нагороди "За заслуги перед 

отечеством". Поняття «Почесне громадянство» ґрунтується на певних європейських 

принципах та цінностях, які закріплено у низці міжнародних актів та має певні привілеї, що 

надаються носіям цього звання. В свою чергу людина, яка продовжує отримувати нагороди 

від держави агресора під час ведення бойових дій, є громадянином країни агресора та не має 

жодного особистого внеску особи у розвиток місцевої громади міста Запоріжжя, не може 

мати звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» та користуватись наданими 

привілеями. 

    

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

      Позбавлення особи, яка була удостоєна звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя», 

за вчинення дій або бездіяльності, що сприяють роз’єднанню нації, розколу територіальної 

цілісності держави, порушенню суверенітету і незалежності України та підтримки військової 

агресії Російської Федерації проти України. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

      Критерієм надання статусу почесного громадянина міста є, насамперед, оцінка діяльності 

особи згідно принципу «людина для людини». Тобто, яким є внесок особи у розвиток місцевої 

громади, а отже й кожного з мешканців міста. Скрипочка Олег Іванович не виправдав звання 

“Почесний громадянин міста Запоріжжя”, оскільки не зробив видатного внеску у розвиток 

міста Запоріжжя, піднесення його статусу у світі. 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

      Конституція України, Закон України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закон України від 11.07.2002 № 93-IV  «Про статус депутатів 

місцевих рад», Рішення Запорізької міської ради від 31.03.2004 №7 «Про затвердження 

Програми «Положення про звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя». 

  

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Не потребує видатків з бюджету. 

       

     

Голова Фракції «СЛУГА НАРОДУ»                                                                            Регіна ХАРЧЕНКО 


