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Додаток 1 

до рішення  четвертої  сесії  

обласної ради сьомого скликання 

           29 березня  2016 року  № 20-4/VII                

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про присвоєння звання «Почесний громадянин Чернігівської області» 

 

1. Загальні положення 

 1.1.Звання «Почесний громадянин Чернігівської області» (далі – 

Звання) є вищою відзнакою територіальної громади Чернігівської області 

громадянам, які мають видатні заслуги, зробили вагомий внесок у розвиток 

Чернігівської області, її економіку, науку, освіту, охорону здоров’я, 

культуру, мистецтво, спорт, виявили  відвагу при порятунку  життя людей та 

мужність при виконанні військового обов’язку і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, за багаторічну активну господарську, благодійну, 

просвітницьку, громадську й іншу діяльність, що сприяла підвищенню ролі 

та авторитету регіону в Україні і на міжнародній арені. 

1.2.Звання присвоюється: 

- жителям Чернігівської області та інших регіонів України за  вагомі 

здобутки в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування, 

особисті заслуги у сприянні економічному, науково-технічному та соціально-

культурному розвитку області, за мужність і відвагу, високі досягнення у 

спорті, збагачення культурної спадщини, благодійну та громадську 

діяльність, високу професійну майстерність тощо; 

- громадянам інших країн, які зробили вагомий особистий внесок у 

розвиток Чернігівської області, піднесення її авторитету як на державному, 

так і на міжнародному рівні, інвестиційну, гуманітарну та благодійну 

діяльність тощо. 

    1.3.Звання  присвоюється рішенням Чернігівської обласної ради за 

результатами голосування по кожній кандидатурі окремо. 

1.4.Рішення обласної ради про присвоєння Звання набуває чинності з 

моменту його прийняття. 

1.5.Особа, якій присвоєно Звання «Почесний громадянин Чернігівської 

області», нагороджується нагрудним знаком «Почесний громадянин 

Чернігівської області», їй вручається посвідчення до нагрудного знака 

«Почесний громадянин Чернігівської області»,  виплачується разова грошова 

винагорода у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. 

 1.6.Звання присвоюється один раз на рік  не більше, ніж 5 особам. 

 1.7.У музеях області за місцем народження чи  проживання особи, якій 

присвоєно Звання, оформлюється присвячена їй постійна експозиція. 

          1.8.Відомості про осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин 

Чернігівської області», заносяться до Книги Почесних громадян 

Чернігівської області, яка зберігається у Кабінеті місцевого самоврядування 

обласної ради. 
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          1.9.Звання не може бути присвоєно громадянам, які скоїли 

кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена. 

1.10.Громадянин, якому присвоєно Звання  та якого притягнуто до 

кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку, 

рішенням обласної ради позбавляється Звання «Почесний громадянин 

Чернігівської області».  

1.11.Витрати, пов’язані з присвоєнням Звання, здійснюються за 

рахунок коштів обласного бюджету, передбачених  на видатки з утримання 

обласної ради. 

 

 

 

2.Порядок подання кандидатур та   присвоєння звання 

«Почесний громадянин Чернігівської області» 

2.1.Право представлення кандидатур на  присвоєння Звання   мають: 

- голова Чернігівської обласної ради; 

- голова  Чернігівської обласної державної адміністрації; 

- постійні комісії Чернігівської обласної ради; 

- депутати Чернігівської обласної ради; 

- міські (міст обласного значення)  та районні ради   

Чернігівської області; 

- громадські об’єднання, трудові колективи підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, профспілкові організації, 

організації політичних партій області;  

- громадяни України, які проживають на території Чернігівської області. 

     2.2.Самовисування на присвоєння Звання не розглядаються. 

2.3.При поданні кандидатури на присвоєння Звання  до обласної ради  

надаються такі документи:  

- клопотання, подане одним із суб’єктів, зазначених у пункті 2.1. даного 

положення; 

- вичерпні біографічні дані про кандидата; 

- відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у 

пункті 1.1. цього Положення,  та обґрунтування вагомого особистого внеску 

кандидата  у розвиток Чернігівської області. 

2.4.Клопотання про присвоєння Звання без подання зазначених 

документів не розглядаються. 

 2.5.Документи про присвоєння Звання направляються до обласної ради 

для  оприлюднення на офіційному сайті з метою проведення рейтингового 

голосування. За  результатами його проведення визначаються кандидатури 

для розгляду на сесії обласної ради. 

2.6.Клопотання про присвоєння Звання подаються на ім’я голови 

обласної ради не пізніше 1 червня  календарного року. 
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2.7.Рейтингове голосування щодо визначення кандидатур на 

присвоєння Звання проводиться на офіційному веб-сайті обласної ради 

шляхом електронного опитування громадян до 1 вересня календарного року. 

2.8.Клопотання про присвоєння Звання разом з документами, що були 

подані до обласної ради, та результатами рейтингового голосування 

розглядаються обласною радою до кінця календарного року. 

     2.9.Проект рішення щодо присвоєння Звання окремо по кожній 

кандидатурі подає голова обласної ради на підставі результатів рейтингового 

голосування. 

 

 

3.Нагородні атрибути звання 

«Почесний громадянин Чернігівської області» 

 3.1.Визначити нагородними атрибутами звання «Почесний громадянин  

Чернігівської області» : 

- нагрудний знак «Почесний громадянин   Чернігівської області»; 

- посвідчення  до нагрудного знака «Почесний громадянин  

Чернігівської області».   

3.2.Особі,  удостоєній  Звання, вручаються  нагрудний знак «Почесний 

громадянин  Чернігівської області» і  посвідчення до нагрудного знака 

«Почесний громадянин  Чернігівської області». 

3.3.Атрибути  Звання зберігаються у нагороджених осіб. Особи, 

удостоєні Звання, повинні дбайливо ставитися до них. У випадку втрати 

будь-якого з нагородних атрибутів, коли не було можливості запобігти його 

втраті, за рішенням обласної ради може бути виданий дублікат нагрудного 

знака і  дублікат посвідчення до нагрудного знака замість втраченого. 

3.4.Після смерті особи, якій присвоєно Звання, спадкоємці можуть 

передати атрибути звання «Почесний громадянин Чернігівської області» до 

Чернігівського  обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського. 

 

 

4. Порядок вручення нагородних атрибутів звання  

«Почесний громадянин Чернігівської області» 

4.1.Вручення нагородних атрибутів  звання «Почесний громадянин 

Чернігівської області» провадиться щорічно в обстановці урочистості і 

широкої гласності.   

4.2.Рішення обласної ради про присвоєння Звання разом з 

біографічними даними та відомостями про видатні заслуги нагородженого 

публікуються в засобах масової інформації і розміщуються на веб-сайті 

обласної ради.  

  4.3.Нагрудний знак   «Почесний громадянин Чернігівської області» і 

посвідчення  до нагрудного знака «Почесний громадянин Чернігівської 

області» вручаються головою обласної ради. За дорученням голови обласної 

ради  вручення може проводитися в іншому порядку. 
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5. Права і соціальні гарантії осіб, удостоєних  звання  

«Почесний громадянин Чернігівської області» 

     Особа, удостоєна Звання, на території області має право: 

- на позачерговий прийом посадовими особами органів місцевого 

самоврядування, державної виконавчої влади та  територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади  області; 

- бути присутньою з правом дорадчого голосу на пленарних засіданнях 

обласної ради та колегіях обласної державної адміністрації; 

- брати участь у заходах, які проводяться обласною радою і обласною 

державною адміністрацією; 

- виступати в засобах масової інформації, співзасновником яких є 

обласна рада; 

- на позачергове медичне обслуговування в лікувально-профілактичних 

закладах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чернігівської області. 

 

 

6. Видача дублікатів нагородних атрибутів звання  

«Почесний громадянин Чернігівської області» 

6.1.У разі втрати або псування нагрудного знака «Почесний 

громадянин Чернігівської області», посвідчення до нагрудного знака 

«Почесний громадянин Чернігівської області» дублікати не видаються, крім 

випадків, якщо буде доведено, що нагородні атрибути втрачено (зіпсовано) 

внаслідок кримінального злочину, стихійного лиха або з інших причин, які 

не залежали від нагородженого. 

6.2.Дублікати нагрудного знака  «Почесний громадянин Чернігівської 

області», посвідчення до нагрудного знака «Почесний громадянин 

Чернігівської області»  видаються відповідно до рішення обласної ради за 

поданням  голови обласної ради.  

 

 

  

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

обласної ради                         О.І.Зубок    

 




