
ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії з питань присвоєння звання 

’’Почесний громадянин міста Чернігова"
від 15 липня 2019 року

Загальний склад Комісії становить 12 осіб. На засіданні присутні 9 осіб. 
Засідання Комісії є правомочним.

Хоніч
Ольга Петрівна

Рубашенко
Надія Іванівна

Бакшун
Іван Миколайович

Іванченко
Віктор Григорович

Миколаєнко
Роман Сергійович
Тарасов
Віктор Володимирович

Фесенко
Сергій Іванович

Шеремет
Олег Семенович

Шерстюк
Жанна Володимирівна

Гусак
Регіна Вікторівна

- заступник Чернігівського міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови Комісії;

- начальник відділу кадрової роботи 
Чернігівської міської ради, секретар 
Комісії.

Члени Комісії:
- депутат Чернігівської міської ради сьомого

скликання, голова депутатської фракції 
політичної партії "Батьківщина"
у Чернігівській міській раді;

- депутат Чернігівської міської ради сьомого 
скликання, представник депутатської 
фракції політичної партії "Об'єднання 
"Самопоміч" у Чернігівській міській раді;

- начальник юридичного відділу
Чернігівської міської ради;

- депутат Чернігівської міської ради сьомого 
скликання, представник фракції політичної 
партії "ДемАльянс" (Демократичний 
Альянс) у Чернігівській міській раді;

- заступник Чернігівського міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів 
ради - керуючий справами виконкому;

- депутат Чернігівської міської ради сьомого 
скликання, голова депутатської фракції 
територіальної організації політичної партії 
"Опозиційний блок" у Чернігівській міській 
раді;

- депутат Чернігівської міської ради сьомого 
скликання, представник депутатської 
фракції Радикальної партії Олега Ляшка 
у Чернігівській міській раді.

Запрошені та присутні:
- депутат Чернігівської міської ради сьомого 

скликання, представник фракції партії 
"Блок Петра Порошенка "Солідарність"
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у Чернігівській міській раді;

Ткач
Андрій Вікторович

- начальник відділу взаємодії
з правоохоронними органами, запобігання 
та виявлення корупції, мобілізаційної, 
оборонної та спеціальної роботи
Чернігівської міської ради;

Ткаченко
Богдан Миколайович

- депутат Чернігівської міської ради сьомого
скликання, представник фракції політичної 
партії "Наш край" у Чернігівській міській 
раді.

для презентації заслуг Костевич О. Д.
Дериземля
Андрій Васильович

- начальник управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Чернігівської міської 
ради, депутат Чернігівської міської ради 
сьомого скликання.

для презентації заслуг Сарани В. Ю.
Глухенький
Андрій Анатолійович

- голова Чернігівського міського об’єднання
Всеукраїнського товариства "Просвіта"
імені Тараса Шевченка, молодший
науковий співробітник Національного 
архітектурно-історичного заповідника
"Чернігів стародавній";

Тополь
Ольга Володимирівна

- дружина Сарани В. Ю., доктор філософсь
ких наук, професор Національного
педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова;

Черняков
Сергій Васильович

- голова Чернігівської міської організації
Народного Руху України, учений секретар 
Національного архітектурно-історичного 
заповідника "Чернігів стародавній".

для презентації заслуг Коваленка В. П.
Лаєвський
Сергій Лазаревич

- директор Чернігівського обласного
історичного музею імені В. В. Тарновського.

для презентації заслуг Бруя М. В., Запеки В. О., Чередніченка Д. І.
Бруй
Людмила Петрівна

- голова громадської організації "Родина
воїна", мати загиблого Бруя Миколи 
Віталійовича;

Запека
Олена Миколаївна

заступник голови громадської організації 
"Родина воїна", мати загиблого Запеки 
Віктора Олександровича;

Чередніченко
Марина Михайлівна

- член громадської організації "Родина
воїна", мати загиблого Чередніченка 
Дениса Ігоровича.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова" Костевич 
Олені Дмитрівні, спортсменці штатної збірної команди України з кульової 
стрільби, Олімпійській Чемпіонці 2004 року, дворазовій бронзовій призерці 
XX Олімпійських ігор 2012 року, багаторазовій чемпіонці та призерці чемпіонатів 
світу та Європи, "Заслуженому майстру спорту України".

2. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова" 
(посмертно) - Сарані Валерію Юрійовичу, державному і громадському діячу, 
члену Правління Чернігівського обласного об’єднання Всеукраїнського 
товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка (2013-2018 років).

3. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова" 
(посмертно) - Коваленку Володимиру Петровичу, кандидату історичних наук, 
археологу, "Заслуженому працівнику народної освіти України".

4. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова" 
(посмертно): Брую Миколі Віталійовичу, Запеці Віктору Олександровичу, 
Чередніченку Денису Ігоровичу, учасникам Антитерористичної операції на сході 
України.

Представлення кандидатур претендентів на звання 
’’Почесний громадянин міста Чернігова"

1. ВИСТУПИЛИ: Дериземля А. В., начальник управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Чернігівської міської ради, депутат Чернігівської міської ради сьомого 
скликання, який представив кандидатуру Костевич Олени Дмитрівни 
на присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова" - за видатні 
заслуги у галузі спорту та сприяння просуванню позитивного іміджу міста 
Чернігова в Україні та за кордоном.

2. ВИСТУПИЛИ: Глухенький А. А., голова Чернігівського міського об’єднання 
Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, молодший 
науковий співробітник Національного архітектурно-історичного заповідника 
"Чернігів стародавній", та Тополь О. В., дружина Сарани В. Ю., 
доктор філософських наук, професор Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, які представили кандидатуру Сарани Валерія 
Юрійовича на присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова" 
(посмертно) - за видатні заслуги у галузі культури, укріплення демократії та 
захисту прав людини і громадянина.

3. > ВИСТУПИЛИ: Лаєвський С. Л., директор Чернігівського обласного 
історичного музею імені В. В. Тарновського., який представив кандидатуру 
Коваленка Володимира Петровича на присвоєння звання "Почесний громадянин 
міста Чернігова" (посмертно) — за видатні заслуги у галузі науки і освіти 
та сприяння просуванню позитивного іміджу міста Чернігова в Україні та 
за кордоном.

4. ВИСТУПИЛИ: Чередніченко М. М., член громадської організації "Родина 
воїна", мати загиблого Чередніченка Д. І., Бруй Л. П., голова громадської 
організації "Родина воїна", мати загиблого Бруя М. В., та Запека О. М., заступник 
голови громадської організації "Родина воїна", мати загиблого Запеки В. О., які 
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представили кандидатури Чередніченка Дениса Ігоровича, Бруя Миколи 
Віталійовича, Запеки Віктора Олександровича на присвоєння кожному звання 
"Почесний громадянин міста Чернігова" (посмертно) - за особисту мужність та 
героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обоє язку 
на благо міста Чернігова та України.

Обговорення кандидатур претендентів на звання 
’’Почесний громадянин міста Чернігова"

ВИСТУПИЛИ: заступник голови Комісії Хоніч О. П., члени Комісії: 
Бакшун І. М., Миколаєнко Р. С., Шерстюк Ж. В., та запрошені на засідання 
Комісії: Гусак Р. В., Ткач А. В., які запропонували по питанню № 4 порядку 
денного: у зв'язку із неможливістю визначення однієї кандидатури серед трьох 
запропонованих та зважаючи на загальну кількість загиблих (померлих) воїнів 
АТО/ООС міста Чернігова, - зняти з розгляду питання № 4 та надіслати 
до Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді комісійне звернення щодо 
проведення спільного обговорення з громадськими обєднаннями, організаціями, 
установами, військовими частинами, представники яких входять до складу Ради, 
та надання своїх пропозицій із вшанування учасників АТО/ООС (посмертно): або 
через внесеня змін до діючого Положення шляхом присвоєння за клопотанням 
Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді чернігівцям, загиблим (померлим) 
під час проведення АТО/ООС, звання "Почесний громадянин міста Чернігова - 
Захисник України", або ж розроблення окремого нового Положення про відзнаку 
"Герой Чернігова", спрямовану на вшанування загиблих (померлих) воїнів 
АТО/ООС міста Чернігова.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з розгляду питання № 4.
2. Доручити відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 

виявлення корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи Чернігівської 
міської ради (Ткач А. В.) та відділу кадрової роботи Чернігівської міської ради 
(Рубашенко Н. І.) підготувати проект та надіслати комісійне звернення до Ради 
ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів 
АТО/ООС при Чернігівській міській раді щодо проведення спільного обговорення 
з громадськими обєднаннями, організаціями, установами, військовими частинами, 
представники яких входять до складу Ради, та надання своїх пропозицій із 
вшанування учасників АТО/ООС (посмертно): або через внесеня змін до діючого 
Положення шляхом присвоєння за клопотанням Ради ветеранів АТО/ООС, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській 
міській раді чернігівцям, загиблим (померлим) під час проведення АТО/ООС, 
звання "Почесний громадянин міста Чернігова - Захисник України", або ж 
розроблення окремого нового Положення про відзнаку "Герой Чернігова", 
спрямовану на вшанування загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС міста 
Чернігова.

3. Доручити управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради 
(Шевчук О. І.) у взаємодії з Радою ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді, 
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з урахуванням наданих пропозицій, підготувати та подати у встановленому 
порядку на розгляд сесії Чернігівської міської ради проект рішення про 
вшанування учасників АТО/ООС (посмертно).

ВИСТУПИЛИ: заступник голови Комісії Хоніч О. П., члени Комісії: 
Миколаєнко Р. С., Шеремет О. С., які запропонували, враховуючи видатні заслуги 
у галузі спорту та сприяння просуванню позитивного іміджу міста Чернігова 
в Україні та за кордоном рекомендувати кандидатуру Костевич Олени Дмитрівни 
на присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова".
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати кандидатуру Костевич Олени Дмитрівни на 
присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова".

ВИСТУПИЛИ: заступник голови Комісії Хоніч О. П., члени Комісії: Бакшун І. М., 
Шерстюк Ж. В., які запропонували, враховуючи видатні заслуги у галузі культури, 
укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина рекомендувати 
кандидатуру Сарани Валерія Юрійовича на присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Чернігова"(посмертно).
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати кандидатуру Сарани Валерія Юрійовича на 
присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова"(посмертно).

ВИСТУПИЛИ: заступник голови Комісії Хоніч О. П., члени Комісії: Тарасов В. В., 
Шерстюк Ж. В., які запропонували, враховуючи видатні заслуги у галузі науки і 
освіти та сприяння просуванню позитивного іміджу міста Чернігова в Україні 
та за кордоном рекомендувати кандидатуру Коваленка Володимира Петровича 
на присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова"(посмертно). 
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати кандидатуру Коваленка Володимира Петровича на 
присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернігова"(посмертно).

4epwr/;,
Заступник голови Комісії ^А.всько;‘

Секретар Комісії
кадрової

Члени Комісії:
г 
с s*. 
&

Відділ

роботи

О. П. Хоніч

H. І. Рубашенко

I. М. Бакшун

В. Г. Іванченко

____________  Р. С. Миколаєнко

____________  В. В. Тарасов

____________  С. І. Фесенко

____________  О. С. Шеремет

____________  Ж. В. Шерстюк


