
УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня  2019  року          м. Чернігів №  46/VІІ-1

Про відзнаку територіальної громади міста 
Чернігова – почесне звання "Захисник 
України – Герой Чернігова" та внесення 
змін до Положення про присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста Чернігова", 
затвердженого рішенням міської ради 
від 27.10.2016 № 12/VІІ-17 (із змінами)

З метою відзначення та вшанування мешканців міста Чернігова, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період                      
її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки                            
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації                                  
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,                               
керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
міська ради вирішила:

1. Встановити відзнаку територіальної громади міста Чернігова – почесне 
звання "Захисник України – Герой Чернігова".

2. Затвердити Положення про присвоєння почесного звання "Захисник 
України – Герой Чернігова", що додається.

3. Внести зміни до Положення про присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Чернігова", затвердженого рішенням міської ради                            
від 27.10.2016 № 12/VІІ-17, із змінами, внесеними рішенням міської ради                       
від 29.06.2017 № 21/VІІ-17:

- пункт 1.1 за текстом після слів: "так і на міжнародному рівні" 
доповнити словами: ", окрім категорії осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь                  
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,                     
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі                    
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і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів.";

- абзац третій пункту 1.4 викласти у новій редакції: "- особиста мужність 
та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського 
обов'язку на благо міста Чернігова;" і далі за текстом;

- пункт 1.8 викласти у новій редакції: "Особам, які удостоєні звання 
"Почесний громадянин міста Чернігова", надається разова грошова винагорода 
у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, встановлених нормативно-
правовими актами станом на 1 січня року, в якому присвоєно звання, що згідно 
зі статтею 165 Податкового кодексу України не включається до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.";

- абзац п'ятий пункту 3.2 за текстом після слів: "– начальник юридичного 
відділу міської ради;" доповнити словами: "– начальник фінансового управління 
міської ради;" і далі за текстом.

4. Прес-службі Чернігівської міської ради (Подорван А. Ф.) забезпечити 
оприлюднення цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
6. Контроль за виконаненям цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради: з питань регламенту, законості, прав і свобод громадян та 
запобігання корупції (Шерстюк Ж. В.), з питань освіти, медицини, соціального 
захисту, культури, молодіжної політики та спорту (Білогура В. О.) та                             
на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Ломако О. А.

Міський голова     В. АТРОШЕНКО
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