
 
                          Додаток №4 

                                                                                           до рішення VIIІ сесії Хустської міської ради  

                                                                                           VII скликання від 31.10.2018 року №1199 

 

Положення 

про почесну відзнаку та присвоєння звання  

“Почесний громадянин м. Хуст” 

 

1. Загальні положення 

  1.1 Звання «Почесний громадянин м. Хуста» присвоюється громадянам, які 

приймали активну участь у боротьбі за визволення міста в роки другої світової 

війни, які мають особливі заслуги перед містом в галузі господарської, наукової, 

культурно-освітньої, медичної діяльності, приймають активну  участь  в 

суспільному житті, користуються повагою і авторитетом серед мешканців міста. 

  1.2. Звання «Почесний громадянин міста Хуст» може бути присвоєно 

громадянам інших міст України або іноземцям, на відзнаку їх заслуг перед містом 

або в знак поваги до їх громадської і благочинної діяльності. 

 

2. Порядок присвоєння Звання 

2.1. Звання «Почесний громадянин м. Хуст» присвоюється рішенням сесії 

Хустської міської ради згідно висновку комісії з гуманітарних питань: освіти, 

науки, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, материнства, дитинства, сім'ї, 

соціального захисту населення міжнаціональних, міжнародних та міжконфесійних 

відносин. 

2.2. Пропозиції щодо кандидатур на присвоєння звання  можуть вносити  на 

розгляд комісії з гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, сім'ї, соціального захисту населення 

міжнаціональних, міжнародних та міжконфесійних відносин підприємства, 

організації, установи, політичні партії, громадські організації, об’єднання 

громадян, голови постійних депутатських комісій, виконавчий комітет Хустської 

міської ради. 

2.3. До подання додається нагородний лист, в якому визначаються конкретні 

заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, протокол зборів, 

копія паспорту та ідентифікаційного коду претендента. 

 

3. Порядок вручення Звання 

3.1.    В день святкування «Дня міста», в урочистій   обстановці їм  

вручається  посвідчення та медаль про присвоєння цього  звання. 

3.2.  Опис відзнаки виконавчого комітету Хустської міської ради - медалі 

«Почесний громадянин». 

Відзнака Хустської міської ради - медаль «Почесний громадянин» 

виготовляється з металу жовтого кольору та має форму круглого медальйону. В 

центрі медальйону розміщений герб міста Хуст, внизу - напис «Почесний 

громадянин міста».  

Знак медалі за допомогою кільця з’єднується з прямокутною планкою, з 

двома смужками блакитного та жовтого кольорів. На зворотному боці планки - 

застібка для прикріплення медалі до одягу. 

3.3. Посвідчення «Почесний громадянин міста» підписується міським 

головою та секретарем Хустської міської ради. 



 

4. Пільги Почесного громадянина 

4.1. Почесним громадянам міста надаються наступні пільги: 

     - звільнення від плати за користування всіма житлово-комунальними послугами 

за місцем проживання. Ця пільга поширюється на самого Почесного громадянина, 

дружину (чоловіка), вдову (вдівця) і неповнолітніх дітей (до 18 років) у межах 

встановлених норм; 

   - звільнення мешканців приватного сектора від земельного податку; 

   - звільнення від батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ і ЗНЗ.» 

         4.2. Встановити з 01 жовтня 2018 року такі нормативи по оплаті за надані 

житлово-комунальні послуги  Почесним громадянам м. Хуст:  

- на електроенергію – до 150 квт/год. на місяць; 

- на газ в опалювальний період  - до 500 м.куб. на місяць, в неопалювальний 

період – 50 м.куб. на місяць; 

     - на водопостачання та водовідведення – до 4 м.куб. на місяць на 1 особу.   

 

 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                 В. ЕРФАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


