
ПРОЕКТ 

 

_____________ сесія Знам’янської міської ради сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від   ________  2016 року                              № ____  

м. Знам’янка 

 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Знам’янка» Голому 

Віктору Анатолійовичу, Цуркану Дмитру Володимировичу, Носковій 

Катерині Володимирівні, Капелюсі Сергію Вікторовичу – героям-

землякам, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, державний 

суверенітет України на російсько-українській війні.  

 

Розглянувши подання фракції ВО «Свобода» Знам’янської міської ради 7 

скликання, рішення постійної комісії Знам’янської міської ради з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності, враховуючи вагому 

історичну роль та суспільну значимість героїчного подвигу Голого Віктора 

Анатолійовича, Цуркана Дмитра Володимировича, Носкової Катерини 

Володимирівни, Капелюхи Сергія Вікторовича, на підставі Положення про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Знам’янка», керуючись ст.25 

та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозицію депутатської фракції ВО «Свобода» Знам’янської міської ради 7 

скликання, висновку постійних комісій міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Знам’янка» 

Голому Віктору Анатолійовичу, Цуркану Дмитру Володимировичу, 

Носковій Катерині Володимирівні, Капелюсі Сергію Вікторовичу – 

героям-землякам, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, 

державний суверенітет України на російсько-українській війні. 

2. Опублікувати це Рішення на офіційному веб-сайті Знам’янської міської 

ради та в газеті «Знам’янські вісті». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (голова Семиніна 

Людмила Іванівна). 

 

Знам’янський міський голова                                                   Філіпенко С.І. 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Знам’янської міської ради «Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Знам’янка» Голому Віктору Анатолійовичу, 

Цуркану Дмитру Володимировичу, Носковій Катерині Володимирівні, 

Капелюсі Сергію Вікторовичу – героям-землякам, які віддали своє життя у 

боротьбі за незалежність, державний суверенітет України на російсько-

українській війні» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Рішення  

За особливий внесок у захисті Незалежності України, її територіальної 

цілісності і суверенітету, для вшанування пам’яті загиблих на російсько-

українській війні знам’янчан. 

2. Мета і завдання прийняття Рішення 

Метою і завданням даного рішення є визнання визначних заслуг перед 

Україною і громадою міста, історичну роль та суспільну значимість героїчного 

подвигу Голого Віктора Анатолійовича, Цуркана Дмитра Володимировича, 

Носкової Катерини Володимирівни, Капелюхи Сергія Вікторовича . 

 

3. Загальна характеристика та основні положення Рішення 

Проектом рішення пропонується присвоїти звання «Почесний громадянин міста 

Знам’янка» Голому Віктору Анатолійовичу, Цуркану Дмитру Володимировичу, 

Носковій Катерині Володимирівні, Капелюсі Сергію Вікторовичу – героям- 

землякам, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, державний 

суверенітет України на російсько-українській війні 

4. Стан нормативно-правової  бази   у  даній   сфері   правового 

регулювання 

 Проект рішення розроблений на підставі Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту Знам’янської міської ради, Положення 

про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Знам`янка». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цього рішення передбачає фінансові витрати, які врегульовані у  

Положенні про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Знам`янка». 

 

Депутатська фракція ВО «Свобода» у Знам’янській міській раді 7 скликання   
 

голова фракції ВО «Свобода»  

у Знам’янській міській раді                                                                             Майборода Ю.Г. 

             


