
ВИСНОВОК 

Постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення щодо 

присвоєння звання 

 «Почесний громадянин Люботинської громади»  

Котихіну Сергію Івановичу 

Постійна депутатська комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення розглянула 

подання, відгуки: організації ветеранів Люботинського залізничного вузла від 

05.05.2021, відділу культури Люботинської міської ради від 26 03.2021, виробничого 

підрозділу «Люботинська авторемонтна майстерня «Авторем»»  регіональної філії 

«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 08.04.2021, Харківської міжрайонної 

організації Українського товариства мисливців та рибалок від 24 лютого 2021 року, 

організації ветеранів України міста Люботина від 23 квітня 2021року, 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Люботинської міської ради від 23.12.2020 року та  пакет документів щодо 

присвоєння звання «Почесний громадянин Люботинської громади»  Котихіну 

Сергію Івановичу. Керуючись Положенням про звання «Почесний громадянин 

Люботинської громади», затвердженого рішенням XІІ сесії  VIІІ скликання від 22 

червня 2021 року,  встановила: 

1. Дотримано ст. 2.1. - 2.3. Положення стосовно порядку та термінів висування 

кандидатури Котихіна Сергія Івановича на присвоєння звання «Почесний 

громадянин Люботинської громади»; 

2. Дотримано вимоги ст.2.4.  Положення - надано пакет документів: 

- біографічні дані про кандидата; 

- листи організацій із зазначенням  значних заслуг  Котихіна Сергія 

Івановича,  що сприяють зростанню іміджу Люботинської громади; 

- підписні листи, які містять 1966 (одну тисячу дев’ятсот шістдесят шість)  

підписів членів територіальної громади Люботинської міської ради на 

підтримку Котихіна Сергія Івановича; 



3. Відгуки – клопотання вище зазначених організацій, які підтримують висування 

кандидатури Котихіна Сергія Івановича на присвоєння звання «Почесний 

громадянин Люботинської громади»; 

Виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. 2.7. Положення про 

присвоєння звання «Почесний громадянин Люботинської громади», постійна 

депутатська комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту та 

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення дійшла висновку 

(відповідно до протоколу засідання комісії від 21.07.2021): 

Підтримати питання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин 

Люботинської громади» Котихіну Сергію Івановичу.  

 

 

Голова  постійної депутатської комісії  

з питань освіти, культури, молоді,                                             Ольга АГЄЄВА 

фізкультури і спорту та з питань охорони  

здоров’я та соціального захисту населення  

 


