
          
         

УКРАЇНА
    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   Р І Ш Е Н Н Я

31  жовтня  2019  року          м. Чернігів №  46/VII - 13     .   

Про зміни та доповнення до Програми 
заходів з відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед містом 
Черніговом, здійснення 
представницьких та інших заходів на 
2019 – 2023 роки 

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та з метою створення, удосконалення та 
забезпечення організації відзначення в місті Чернігові осіб, яким присвоєно 
звання "Захисник України – Герой Чернігова" та "Почесний громадянин міста 
Чернігова", міська рада  в и р і ш и л а : 

1. Затвердити наступні зміни та доповнення до Програми заходів з 
відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 
заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2019 – 2023 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням міської 
ради від 26 жовтня 2018 року № 35/VII-9: 

1.1 у пункті 9 розділу 5 після слів "міста Чернігова" додати слова "і 
Захисника України – Героя Чернігова» й далі за текстом; 

1.2 у пункті 10 розділу 5 після слів "міста Чернігова" додати слова "і 
Захисника України – Героя Чернігова" й далі за текстом; 

1.3 у пункті 12 розділу 5 після слів "міста Чернігова" додати слова "і 
почесного звання "Захисник України – Герой Чернігова"."; 

1.4 у пункті 13 розділу 5 після слів "громадянин міста Чернігова" додати 
слова " і почесного звання "Захисник України – Герой Чернігова" й далі за 
текстом; 

1.5 додати пункт 15 до розділу 5 наступного змісту: 
"15. Присвоєння почесного звання "Захисник України – Герой 

Чернігова" із врученням Диплому Захисника України – Героя Чернігова та 
нагрудного знаку "Захисник України – Герой Чернігова ".



Відповідальні виконавці: комісія з питань присвоєння почесного звання 
"Захисник України – Герой Чернігова", Чернігівська міська рада.

Термін виконання: щороку до 14 жовтня";
1.6 додаток 1 Програми викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до 

цього рішення;
1.7 пункт 1.6. додатку 2 Програми викласти в новій редакції згідно з 

додатком  2 до цього рішення;
1.8 у пункті 1.9. додатку 2 Програми слова «2020 рік – 132,3» замінити 

словами «2020 рік – 141,7»;
1.9 пункт 1 додатку 2 Програми доповнити пунктом 1.10. згідно з 

додатком  2 до цього рішення.
2. Фінансовому управлінню міської ради (Лисенко О. Ю.) передбачити 

фінансування видатків на виконання Програми з міського бюджету. 
3. Відділу обліку та звітності міської ради (Дедущенко Н. М.) 

забезпечити виконання програмних заходів у визначені терміни. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів 
(Тарасовець О. М.) та заступника міського голови – керуючого справами 
виконкому Фесенка С. І.

Міський голова В. АТРОШЕНКО
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