
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 78 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
21.05.2020           Мукачево     №1892 
 
Про затвердження Положення про звання 
«Почесний громадянин міста Мукачева» 
 в новій редакції 
 

З метою відзначення та вшанування осіб, які внесли значний особистий 
внесок у соціально-економічний та культурний розвиток територіальної 
громади міста, збагачення національної духовної спадщини, за благодійну, 
гуманітарну, наукову і громадську діяльність, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №76  від 
20.05.2020 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» в новій редакції згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Створити на термін повноважень Мукачівської міської ради 7-го 
скликання Експертну раду з попереднього розгляду кандидатур на 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мукачева»  

3. Затвердити склад Експертної ради з попереднього розгляду 
кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мукачева» 
згідно додатку 2 до цього рішення. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 33 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 30 листопада 2017 р. №852 «Про 
Положення про звання «Почесний громадянин міста Мукачева» в новій 
редакції. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
міської ради І.Маняка та постійну депутатську комісію з питань законності, 
регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. 

 
 

Міський голова                                        А.БАЛОГА 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення 78  сесії Мукачівської міської 
ради 7 скликання  
21.05.2020 р. №1892 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
Про звання «Почесний громадянин міста Мукачева» 

 
Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» присвоюється з метою 

вшанування та відзнаки особистостей, які зробили вагомий внесок в розвиток 
міста Мукачева, піднесення його статусу, та в знак великої поваги і визнання 
їх професійної та громадської діяльності. 

Це Положення про звання «Почесний громадянин міста Мукачева» 
(надалі – Положення) визначає умови присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Мукачева», порядок розгляду кандидатур на присвоєння 
цього звання. 
 

1. Загальні  положення 
 

1.1. Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» є найвищою 
відзнакою Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, що 
присвоюється громадянам України та інших держав, які своєю професійною 
та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток міста, що 
сприяло піднесенню його авторитету як на державному, так і на  
міжнародному рівні. 

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мукачева» 
належить виключно Мукачівський міській раді. 

1.3. Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» присвоюється лише 
один раз і є довічним. 

1.4. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» є: 

- вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, 
- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної 

культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони 
навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, розвитку 
економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони 
правопорядку та громадської безпеки, зміцнення демократії та захисту прав 
людини і громадянина та в інших галузях; 

- особиста мужність та героїзм, виявлені під час виконання службового 
та громадського обов’язку; 

- творча діяльність, що сприяє розвитку міста Мукачева, просуванню 
його позитивного іміджу в Україні та за кордоном. 

1.5. Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина міста Мукачева 
відбувається, як правило, під час святкування Днів міста. 

1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева», вручається відповідне Посвідчення Почесного громадянина міста 



Мукачева, Диплом Почесного громадянина міста Мукачева, нагрудний знак 
«Почесний громадянин міста Мукачева». 

Відповідний запис вноситься у «Книгу Почесних громадян міста 
Мукачева», яка зберігається у Мукачівській міській раді. 

1.7. Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» надається щомісячна грошова винагорода у сумі, яка визначається 
щорічно відповідним рішенням сесії Мукачівської міської ради. 

1.8. Почесні громадяни міста Мукачева мають право бути присутніми на 
сесіях Мукачівської міської ради, засіданнях виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради та брати участь в їх роботі. 

1.9. Почесні громадяни міста Мукачева запрошуються до участі у 
заходах, присвячених державним та міським святам, інших урочистостях та 
заходах, які проводяться в місті. 
 

2. Повноваження громадської організації 
«Ради Почесних громадян міста Мукачева» 

 
2.1. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин міста Мукачева», за 

їх бажанням, згодою входять до «Ради Почесних громадян міста Мукачева», 
яка є громадським дорадчим органом при Мукачівському міському голові. 

2.2. Громадська організація «Рада Почесних громадян міста Мукачева» 
веде свою діяльність згідно «Статуту», розробленого у відповідності з 
Конституцією України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань». 

2.3. Рада Почесних громадян міста Мукачева може: 
- ініціювати розгляд питань Мукачівською міською радою та її 

виконавчим комітетом; 
- публічно у формі заяв чи звернень висловлювати свою думку чи 

позицію з найактуальніших та резонансних питань життєдіяльності міста. 
 

3. Порядок висування кандидатур на звання  
«Почесний громадянин міста Мукачева» та присвоєння цього звання 
 

3.1.   Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний 
громадянин міста Мукачева» належить: 
      3.1.1.   Мукачівському міському голові; 
      3.1.2.   Раді Почесних громадян міста Мукачева; 
      3.1.3. трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста 
Мукачева, національно-культурним товариствам та громадським 
організаціям. 
        3.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин міста Мукачева» 
не розглядаються. 
        3.3. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний  
громадянин міста Мукачева» для розгляду до міської ради подаються 
наступні документи:  



   - лист-клопотання та характеристика на кандидата; 
   - автобіографія кандидата; 
   - обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста Мукачева та 
піднесення  його міжнародного статусу; 
   - відгуки-клопотання трудових колективів, громадських організацій та 
зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (за наявності); 
   - копії дипломів, грамот та інших відзнак кандидата (за наявності); 
   - протоколи зборів колективів та організацій (за наявності). 
     Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не 
розглядаються. 
 

4. Порядок присвоєння, обмеження та позбавлення звання «Почесний 
громадянин міста Мукачева» 

 
4.1. Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» може бути 

присвоєно рішенням Мукачівської міської ради  не більше як трьом особам 
впродовж одного календарного року, з них: двом особам за клопотанням 
ініціаторів, що визначені у п.п. 3.1.2, 3.1.3,  та одній особі за клопотанням 
ініціатора, що визначений у п.п. 3.1.1. п.3.1. розділу 3 даного Положення. 

4.2. Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста  
Мукачева», які подаються ініціаторами, що визначені у п.п. 3.1.2, 3.1.3 п.3.1. 
розділу 3 даного положення, та комплект документів, визначених цим 
Положенням, скеровуються до Мукачівської міської ради впродовж січня-
березня відповідного календарного року. 

4.3. Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста  
Мукачева», яке подається ініціатором, що визначений у п.п. 3.1.1. п.3.1. 
розділу 3 даного положення, та комплект документів, визначених цим 
Положенням, скеровується до Мукачівської міської ради впродовж 
відповідного календарного року. 

4.4. Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» не може бути 
присвоєно громадянам, які скоїли раніше злочини, були засудженими. 
        4.5. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» вирішується на сесії Мукачівської міської ради у разі вчинення 
особою злочину, вирок щодо якого вступив у законну силу. 
 

5. Порядок розгляду матеріалів  щодо присвоєння звання  
«Почесний громадянин міста Мукачева». 

  
5.1. Матеріали, які подаються ініціаторами, визначеними у п.п. 3.1.2, 

3.1.3 п.3.1. розділу 3 даного Положення, розглядаються Експертною радою з 
попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Мукачева», склад якої формується з представників 
творчих, професійних об’єднань, громадських діячів, керівників органів 
місцевого самоврядування, депутатів міської ради, осіб, що мають вагомий 
авторитет у місті Мукачеві. 



        5.2. Персональний склад Експертної ради затверджуються рішенням 
сесії Мукачівської міської ради. 

5.3. Матеріали, які подаються ініціатором, визначеним у п.п. 3.1.1 п.3.1. 
розділу 3 даного Положення, розглядаються на сесії Мукачівської міської 
ради.  
         

6. Підсумкове засідання Експертної ради  
та визначення кандидатур на присвоєння звання  

«Почесний громадянин міста Мукачева» 
 

      6.1. Підсумкове засідання Експертної ради з розгляду матеріалів, які 
подаються ініціаторами, визначеними у п.п. 3.1.2, 3.1.3 п.3.1. розділу 3 
даного Положення проводиться, як правило, у квітні відповідного 
календарного року. 
      6.2. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на 
засіданні присутні більше половини членів ради. 
      6.3. Рішення Експертної ради по кандидатурам на присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Мукачева» приймаються таємним рейтинговим 
голосуванням. 
     6.4. Експертна рада на підставі розгляду документів, поданих для 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мукачева» затверджує 
бюлетень для таємного рейтингового голосування. 
      6.5. Під час голосування кожен член Експертної ради може проголосувати 
лише за двох претендентів, поставивши відповідні позначки у бюлетені 
навпроти прізвищ претендентів. 
      6.6. Бюлетені, в яких відмічено більше двох претендентів або не відмічено 
жодного, вважаються недійсними. 
      6.7. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість 
бюлетенів, що визнані дійсними складає більшість від загального кількісного 
складу Експертної ради. 
      6.8. За результатами голосування складається рейтинговий список 
кандидатів. 
       6.9. У разі набрання однакової кількості голосів більше двох кандидатів, 
проводиться повторне голосування серед тих кандидатів, які набрали 
однакову кількість голосів. 
      6.10. Проєкт рішення Експертної ради разом з протоколом засідання та 
іншими документами розглядається на засіданні постійної депутатської 
комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної 
роботи та надзвичайних ситуацій та виноситься на розгляд сесії Мукачівської 
міської ради. 
      6.11. Рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» приймається Мукачівською міською радою. 
 
Секретар міської ради                                                                         І.МАНЯК 



Додаток 2 
до рішення 78  сесії Мукачівської міської 
ради 7 скликання  
21.05.2020 р. №1892 

 
Склад Експертної ради  

з попереднього розгляду кандидатур  
на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мукачева» 

 
Маняк Іван Георгійович - секретар Мукачівської міської ради, голова 
Експертної ради. 
 
Стегура Леонід Вікторович – керівник секретаріату ради, секретар 
Експертної ради. 
 
Щербан Тетяна Дмитрівна - доктор соціологічних наук, професор, ректор 
Мукачівського державного університету (за згодою). 
 
Ленд’єл Золтан Золтанович — депутат обласної ради, Почесний 
громадянин м.Мукачева (за згодою). 
 
Маркулін Василь Юрійович - голова Ради старійшин міста м.Мукачево, 
Почесний громадянин м.Мукачева (за згодою). 
 
Федів Євген Теодорович - голова Ради Почесних громадян міста Мукачева 
(за згодою). 
 
Бортейчук Юрій Юрійович – начальник юридичного відділу Мукачівської 
міської ради. 
 
Волонтир Володимир Ілліч -  заслужений діяч мистецтв України, Почесний 
громадянин міста Мукачева (за згодою). 
 
Колядка Іван Михайлович — підприємець, член виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради (за згодою). 
 
Дочинець Мирослав Іванович — письменник, лауреат Шевченківської 
премії України (за згодою). 
 
Зотова Наталія Василівна — начальник Управління праці та соціального 
захисту населення  Мукачівської міської ради. 
 
Бігун Марія Іванівна — депутат Мукачівської міської ради 7-го скликання 
(за згодою). 
 
Шинк Степан Рудольфович — депутат Мукачівської міської ради 7-го 
скликання (за згодою).  



 
Переста Олександр Михайлович — депутат Мукачівської міської ради 7-го 
скликання (за згодою). 
 
Кравчук Юрій Олексійович — депутат Мукачівської міської ради 7-го 
скликання (за згодою). 
 
Бердишев Олександр Вадимович — депутат Мукачівської міської ради  
7-го скликання (за згодою). 
 
Іванчо Роберт Йосипович - депутат Мукачівської міської ради 7-го 
скликання, голова постійної депутатської комісії з питань законності, 
регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 
(за згодою). 
 

 
Секретар міської ради       І.МАНЯК 


