
КОПІЯ
згідно з оригіналом правильна

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питані» присвоєння почесного звання 

"Захисник України - Герой Чернігова"
від ЗО червня 2021 року

Загальний склад Комісії становить 15 осіб.
На засіданні присутні - 12 осіб. Відсутні -3 особи.
Засідання Комісії є правомочним (2/3 загального складу присутні).

Ломако
Олександр
Анатолійович
Рубашенко
Надія Іванівна

Бачурін
Сергі й М11кол айо ви > і

Бруй
Людмила І Істрівна
Голець
Віталій Віталійович

Довжикова
Ірина Олександрівна

Лисенко
Олена ІОріївна
Родикова
Марія Вадимівна

Соломаха
Ірина Григорівна

Стрілець
Олена Миколаївна

Ткач
Андрій Вікторович

- секретар Чернігівської міської ради, заступник 
голови комісії;

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

Члени комісії:
- голова Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС 
при Чернігівській міській раді;

- голова правління громадської організації "Родина 
Воїна";
депутат Чернігівської міської ради, представник 
депутатської фракції Політичної партії "Опозиційна 
платформа - За жиггя" у Чернігівській міській раді;

- депутат Чернігівської міської ради, представник 
депутатської фракції Політичної партії "РІДНИЙ 
ДІМ" у Чернігівській міській раді;

- начальник фінансового управління Чернігівської 
міської ради;

- депутат Чернігівської міської ради, представник 
депутатської фракції Політичної партії "Наш край" 
у Чернігівській міській раді;

- депутат Чернігівської міської ради, представник 
депутатської фракції Політичної партії "Європейська 
Солідарність" у Чернігівській міській раді;

- депутат Чернігівської міської ради, представник 
депутатської фракції Політичної партії "СЛУГА 
НАРОДУ" у Чернігівській міській раді;

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

Фесенко
Сергій Іванович

Бизгап
Ігор Михайлович
Запека
Олена Миколаївна

- заступник Чернігівського міського голови 
керуючий справами виконкому.

Запрошені:
- голова громадської організації "Спілка 13 БТРО";

- заступник голови правління громадської організації 
"Родина Воїна".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розгляд пропозицій Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді щодо 
присвоєння почесного звання "Захисник України - Герой Чернігова" (посмертно). 
ВИСТУПИЛИ: Ломако О. А., який повідомив, що відповідно до Положення 
про присвоєння почесного звання "Захисник України - Герой Чернігова" Почесне 
звання є відзнакою територіальної громади міста Чернігова, що присвоюється 
мешканцям міста Чернігова, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитсрористичної операції.

Право присвоєння Почесного звання належить виключно Чернігівській 
міській раді.

Почесне звання може присвоюватися посмертно - особам, у разі 
їх загибелі або смерті внаслідок захворювання (травми), пов’язаного 
із захистом Батьківщини, отриманого безпосередньо в районах проведення 
антитерористичної операції, та які відзначені державними нагородами (є лицарем 
ордена Богдана Хмельницького або кавалером ордена "За мужність"). У разі 
посмертного присвоєння Почесного звання черговість висування претендентів 
визначається згідно з датою загибелі або смерті.

Пропозиції, пов'язані з присвоєнням такого звання, розглядаються спеціально 
утвореною Комісією, після чого Чернігівський міський голова вносить дане 
питання на розгляд депутатів Чернігівської міської ради.

На розгляд Комісії, надійшли документи на 9 претендентів щодо присвоєння 
І Іочесного звання (посмертно).

У разі посмертного присвоєння Почесного звання спадкоємцям осіб, 
які удостоєні Почесного звання, пропорційно згідно зі встановленою чи.... ..
законодавством України черговістю,, надається разова грошова винагорода 
у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, встановлених нормативно- 
правовими актами станом на 1 січня року, в якому присвоєно Почесне звання 
(6000*10-60 000 грн.)
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Члени Комісії ознайомились зі списком претендентів на присвоєння 
почесного звання "Захисник України - Герой Чернігова" (посмертно), а також 
документами па кожного із претендентів.
ВИСТУПИЛИ: Ломако О. А., який запропонував перейти до голосування 
(за списком) та рекомендувати на присвоєння почесного звання "Захисник 
України - Герой Чернігова" посмертно:

Лободу Ваднма Михайловича,
Лебєдєва Андрія Володимировича,
Старченка Павла Олександровича, 
Харитонова Сергія Миколайовича, 
Кравченка Євгена Анатолійовича, 
Бушніна Євгена Валерійовича, 
Лося Романа Миколайовича,
ГІономареика Дми тра Олександровича, 
Смириова І Іавла Юрійовича.

ВИСТУПИЛИ: Бруй Л. П., Ткач А. В., Бизган І. М., які запропонували, 
враховуючи те, що Лобода Вадим Михайлович - сирота, Диплом Захисника 
України - Героя Чернігова та нагрудний знак "Захисник України - Герой 
Чернігова" передати до Військово-історичного музею - відділу Чернігівського 
історичного музею імені В. В. Тарновського.
ВИСТУПИЛИ: Ломако О. А., який запропонував, Раді ветеранів АТО/ООС, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при 
Чернігівській міській спільно з громадськими інституціями, які входять до н 
складу, підготувати на ім’я Чернігівського міського голови лист із пропозиціями 
щодо відповідальної особи (І'ІІБ, посада, контактний номер телефону), 
яка на церемонії вручення Почесного звання "Захисник України - Герой 
Чернігова" (посмертно), у тому числі й Лободі Вадиму Михайловичу, буде 
уповноважена Радою на отримання Диплома Захисника України - Героя 
Чернігова та нагрудного знака "Захисник України - Герой Чернігова" 
Лободи В. М., а також на передачу ного відзнаки в установленому порядку до 
Військово-історичного музею - відділу Чернігівського історичного музею 
імені В. В. Тарновського.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" - 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд депутатів Чернігівської міської ради на 
присвоєння почесного звання "Захисник України - Герой Чернігова" посмертно:

Лободу Вадима Михайловича,
■ Лебєдєва Андрія Володимировича,
Старченка Павла Олександровича,
Харитонова Сергія Миколайовича, 
Кравченка Євгена Анатолійовича, 
Бушніна Євгена Валерійовича, 
Лося Романа Миколайовича,
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Пономаренка Дмитра Олександровича,
Смирнова Павла Юрійовича.
Раді ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді спільно 
з громадськими інституціями, які входять до її складу, підготувати на ім’я 
Чернігівського міського голови листа із пропозиціями щодо відповідальної особи 
(ГІІБ, посада, контактний номер телефону), яка на церемонії вручення Почесного 
звання "Захисник України - Герой Чернігова" (посмертно), у тому числі і 
Лободі Вадиму Михайловичу, буде уповноважена на отримання Диплома 
Захисника України - Героя Чернігова та нагрудного знака "Захисник України - 
Герой Чернігова" Лободи В. М„ а також на передачу його відзнаки 
в установленому порядку до Військово-історичного музею - відділу 
Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського.

<
*ї кадрової-

Заступник голови Комісії

Секретар Комісії

О. А. Ломако

I I. І. Рубашеико

Члени Комісії: С. М. Бачу рій

Л. П. Бруй

В. В. Голець

І. О. Должикова

О. Ю. Лисенко

М. В. Родикова

І. Г. Соломаха

О. М. Стрілець

А. В. Ткач

------------------ С. І. Фесенко


