
ОБҐРУНТУВАННЯ
особливого вкладу кандидата в розвиток міста 

(або визнання його особливих заслуг)

Косих Віталій Анатолійович народився в повоєнному Чернігові у 
звичайній робітничій родині. Усе його життя було тісно пов’язане з рідним 
містом.

Почавши трудовий шлях на робочих посадах, він одночасно здобував 
вищу освіту, отримав фах "інженер-механік". Працюючи на комсомольській і 
партійній роботах, набував досвіду спілкування з людьми, вчився приймати 
вірні і справедливі рішення, краще розумів і усвідомлював проблеми і потреби 
громади.

Цей безцінний багаж став у нагоді, коли Віталію Анатолійовичу довелося 
працювати в органах народного контролю та місцевого самоврядування. 
Акумулювавши набуті знання і досвід, здобувши підтримку колег і міської 
громади, узявши на себе велику відповідальність Віталій Косих майже 10 років 
був очільником Чернігова: спочатку головою міської Ради народних депутатів, 
а згодом -  міським головою. Про визнання авторитету як керівника і як людини 
свідчить той факт, що кандидатом на посаду міського голови Віталія 
Анатолійовича висунули понад 50 трудових колективів обласного центру.

Його керівництво містом у період із 1992 до 2001 року припало на 
буремні й важкі часи. Початок незалежності України ознаменувався глибокою 
промисловою і фінансовою кризою, розпадом економічних зв’язків 
містоутворюючих підприємств, загостренням соціальних проблем через 
хронічні невиплати заробітної плати.

Віталій Косих на посаді Чернігівського міського голови у буквальному 
сенсі слова жив роботою і повсякденним життям міста. І саме завдяки його 
порядності і принциповості, виваженості і професіоналізму чернігівці уникли 
ряду негараздів, які спіткали більшість тогочасних українських міст і містечок, 
зокрема, в бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, окремих 
галузях промисловості.

Реконструйований і введений в експлуатацію автодорожній міст через 
Десну, зведений лабораторний корпус державного управління екології та 
ядерної безпеки, побудовані нові три школи та два дитсадки, школа мистецтв і 
ляльковий театр стали свідченням організаторського таланту і стратегічного 
мислення керівника міської громади.

Завдяки його особистій взаємодії з центральними органами влади вдалося 
вирішити такі важливі для міста проблеми як будівництво госпіталю для 
інвалідів Великої Вітчизняної війни, онкологічного та діагностичного центрів.

Турбуючись про здоров’я ліквідаторів та постраждалих від аварії на 
ЧАЕС, Віталій Анатолійович доклав зусиль для налагодження ділових і 
культурних зв’язків із рядом міст Угорщини та Німеччини. У 1995 році
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підписано угоду про співпрацю й співробітництво між Черніговом і німецьким 
Меммінгеном, тісні дружні зв’язки тривають і досі.

Віталій Анатолійович попри свою високу посаду завжди залишався 
людиною, на яку можна було покластися в будь-якій складній ситуації. Він 
знаходив вихід із таких "глухих кутів", із яких, здавалося, виходу немає. Умів 
підібрати потрібні слова, спілкуючись із людьми, і своєю відкритістю, щирістю 
завойовував співбесідників. Люди завжди довіряли йому.

Свій значний досвід муніципального управління Віталій Анатолійович 
реалізував на посаді виконавчого директора Чернігівського регіонального 
відділення Асоціації міст України. Із 1999 року був член-кореспондентом 
Української муніципальної академії.

За багаторічну сумлінну працю Віталій Анатолійович Косих 
нагороджений відзнакою Президента України -  орденом "За заслуги" III 
ступеня.

У спогадах сучасників він назавжди залишиться Людиною з великої 
літери, високопорядною і толерантною, здатною співпереживати і гуртувати 
довкола спільної справи, унікальною особистістю, справжнім патріотом свого 
рідного міста.
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