
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання комісії з питань нагородження 

Чернігівської міської ради
від 1 лютого 2019 року

Голова комісії Фесенко С. І.

Заступник голови комісії Рубашенко Н. І.

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

- начальник відділу кадрової 
роботи міської ради

Секретар комісії Пахманова Ю. М. - заступник начальника
відділу кадрової роботи 
міської ради

Члени комісії: Дедущенко Н. М. - начальник відділу обліку та 
звітності міської ради

Лазаренко С. М. - начальник організаційного 
відділу міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розгляд клопотання:

1. Чернігівської міської організації Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

2. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи 
Чернігівської міської ради.

3. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку 
Чернігівської міської ради.
Виступили: Фесенко С. І., Рубашенко Н. І., Дедущенко Н. М., Лазаренко С. М. 

Голосували: одноголосно.

Вирішили задовольнити клопотання:
1. Чернігівської міської організації Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) щодо:

1.1. Відзначення з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав:

- Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого 
комітету:



Довбенка Володимира Михайловича
Кручика Юрія Миколайовича
- Подякою Чернігівського міського голови:
Шипової Людмили Володимирівни
Мирошниченка Едуарда Валентиновича.
1.2. Підтримки клопотання про відзначення з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав і 30-ої річниці виведення 
військ з території Афганістану перед:

- Чернігівською обласною державною адміністрацією щодо нагородження 
Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації:

Валієва Ільдара Абдуллайовича
Ігнатенка Володимира Олександровича.
- Чернігівською обласною радою щодо нагородження Почесною 

грамотою Чернігівської обласної ради та нагрудним знаком до неї:
Бичука Андрія Миколайовича
Скуловатого Сергія Васильовича.
- Чернігівською обласною державною адміністрацією та Чернігівською 

обласною радою щодо нагородження Почесною грамотою Чернігівської 
обласної державної адміністрації і Чернігівської обласної ради:

Климюка Володимира Милентійовича
Корнієнка Миколи Григоровича.
2. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 

виявлення корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи 
Чернігівської міської, ради щодо відзначення з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав Пятовського Андрія 
Віталійовича - Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого 
комітету.

3. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку 
Чернігівської міської ради щодо відзначення з нагоди 50-річчя від дня 
народження Скварського Віталія Віталійовича - Почесною грамотою 
Чернігівської міської ради та виконавчого комітету.

Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії
Члени комісії:


