
Положення про звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

1.Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» присвоюється 

мешканцям міста Запоріжжя, регіонів України, громадянам інших країн, які 

зробили видатний внесок у розвиток міста Запоріжжя, піднесення його статусу 

у світі, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності. 

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

належить виключно Запорізькій міській раді. 

1.3. Звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» присвоюється лише 

один раз і є довічним.  

Звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» посмертно 

присвоюється мешканцям міста Запоріжжя, які виявили особисту мужність, 

хоробрість, відвагу та загинули при захисті державного суверенітету 

територіальної цілісності України. 

Розгляд питання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя» посмертно здійснюється сесією Запорізької міської ради за 

списком Запорізького обласного центру комплектування та соціальної 

підтримки. 

1.4. Церемонія вручення відзнак відбувається щорічно, як правило, на 

святкуванні Дня міста Запоріжжя. Рішення міської ради «Про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» набуває чинності з моменту 

його оголошення на урочистій церемонії. 

1.5. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя», міським головою вручається відповідне посвідчення Почесного 

громадянина міста Запоріжжя, диплом Почесного громадянина міста 

Запоріжжя, стрічка «Почесний громадянин міста Запоріжжя», медаль 

«Почесний громадянин міста Запоріжжя». У книгу «Почесних громадян міста 

Запоріжжя» вноситься відповідний запис. 

У разі присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

посмертно членам родини загиблого вручається знак Почесного громадянина 

міста Запоріжжя 

1.6. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя», щомісячно виплачується винагорода у розмірі мінімальної 

заробітної плати, що склалася на 01 січня відповідного року, та передбачається 

Міською комплексною програмою соціального захисту населення. 

Почесний громадянин міста Запоріжжя має право за власним бажанням 

відмовитись від отримання винагороди та в будь-який час відкликати свою 

заяву щодо відмови. 
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Припинення виплати винагороди проводиться з першого числа місяця, 

що йде за тим, в якому настали обставини, що спричинили припинення її 

виплати, на підставі заяви або наданих копій документів. 

1.7. Особи, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя», мають право на: 

- першочерговий прийом міським головою, секретарем міської ради, 

керівниками та посадовими особами виконавчих органів Запорізької міської 

ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Запорізькій міській 

раді; 

- участь у сесіях міської ради, надання своїх пропозицій з актуальних 

питань щодо покращення роботи міського господарства; 

- за пред’явленням посвідчення Почесного громадянина міста Запоріжжя 

на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (за винятком 

таксі); 

- у разі смерті або загибелі на поховання за рахунок коштів бюджету 

міста. Витрати на поховання не можуть перевищувати розміру 10-ти 

мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року. За 

рахунок зазначених коштів обов’язковим є придбання вінка похоронного з 

траурною стрічкою від імені міської ради та її виконавчого комітету. 

Витрати на поховання, що перевищують зазначений розмір, 

здійснюються за рахунок особи, що зобов’язалася здійснити поховання 

Почесного громадянина. 

1.8. Почесні громадяни міста Запоріжжя запрошуються для участі у 

заходах, присвячених державним та міським святам, в інших урочистостях та 

заходах, організованих містом. 

2. Порядок висування та розгляд кандидатур на звання «Почесний 

громадянин міста Запоріжжя» та присвоєння цього звання. 

 
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Запоріжжя» належить: 

- виконавчому комітету Запорізької міської ради; 

- постійним комісіям, депутатським групам та фракціям міської ради;  

- трудовим колективам підприємств, установ та організацій, що 

знаходяться на території міста Запоріжжя; 

- легалізованим відповідно до закону місцевим осередкам політичних 

партій, громадських організацій, що діють на території міста Запоріжжя. 
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2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя» не розглядаються. 

2.3. При висуванні кандидатури для розгляду надаються документи: 

- вичерпні біографічні дані про кандидата; 

- обгрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста, або 

визнання його визначних заслуг; 

- клопотання трудових колективів, місцевих осередків політичних партій, 

громадських організацій. 

2.4. Попередній розгляд кандидатур на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Запоріжжя» здійснюється виконавчим комітетом Запорізької 

міської ради, радою Почесних громадян міста Запоріжжя.  

2.5. Для оперативного вирішення поточних питань Почесними 

громадянами міста Запоріжжя створюється Рада Почесних громадян міста 

Запоріжжя.  

 

3. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Запоріжжя» та порядок його позбавлення. 

 

3.1. Звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» не може бути 

присвоєне громадянам, які скоїли раніше кримінальні злочини, були 

засудженими, судимість яких не погашена. 

3.2. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя» вирішується Запорізькою міською радою у разі здійснення особою 

кримінального злочину, за який особу було засуджено, вирок щодо якої 

вступив у законну силу; якщо особа недостойною поведінкою дискредитує себе 

перед громадськістю міста. 

 

Секретар ради        Р.О.Таран 


