
 
 

Пояснювальна записка 
Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Чиколаєва Василя Ілліча 
(сьома  сесія VІІІ скликання   від  19.08.2021р.) 

 
              До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшли 
документи від начальника відділу культури і туризму Козаченко О.К. про 
нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Чиколаєва 
Василя Ілліча. 

Чиколаєв Василь Ілліч фахову освіту здобув на військово-диригентському 
факультеті Московської державної консерваторії ім.П.І.Чайковського, яку 
закінчив з відзнакою у 1981 році за спеціальністю «диригент». Згодом 
проходив службу на посаді військового диригента в оркестрах Збройних Сил. 
Після звільнення в запас за вислугою років, з 1998 по 2002 рр. обирався 
селищним голови смт.Гончарівське Чернігівського району Чернігівської 
області. 

Маючи організаторські здібності, творчі амбіції та безмежну любов до 
музики Чиколаєв В.І. ініціював у 2007 році створення муніципального 
духового оркестру. Ідею створення оркестру підтримав міський голова 
Москаленко В.В. і вже у цьому ж році новостворений колектив отримує 
перемогу в обласному фестивалі-конкурсі духових оркестрів, а Василя 
Чиколаєва журі визнає кращим диригентом області. Рішенням колегії 
управління культури Житомирської облдержадміністрації в 2007 році 
Коростенському оркестру духових інструментів присвоєно звання 
«народний». 

Інтелігентний, вдумливий, врівноважений, товариський, користується 
повагою в колективі. Досконало володіє фахом диригента, систематично 
працює над підвищенням професійної майстерності, ділиться досвідом з 
молодими колегами, проявляє творчу ініціативу, сумлінно відноситься до 
виконання посадових обов'язків. Як керівник духового оркестру наполегливо 
працює над підбором кадрів до колективу, репертуаром та інструментовками 
оркестрових творів. Тож очолюваний ним аматорський музичний колектив 
має високі творчі досягнення: у 2008, 2010,2012,2018 рр. оркестр впевнено 
отримує перемоги на обласних фестивалях-конкурсах; у 2014 тау 2016 рр.-
володар Гран-прі обласного фестивалю-конкурсу духових оркестрів; у 2014, 
2016 рр. - дипломант Всеукраїнського фестивалю духової музики «Дзвенить 
оркестрів мідь» (м. Рівне), у 2020 році Коростенський народний оркестр 
духових інструментів посів 2 місце серед учасників XXIV Міжнародного 
фестивалю духових оркестрів та біг-бендів в Любежі (Польша). Оркестр є 
постійним учасником загальноміських та обласних заходів. Він є бажаним 
гостем як у селищах і містах області, так і за її межами. 

Маючи великий досвід роботи, Василь Ілліч індивідуально підходить до 
виконання кожного твору, враховуючи технічні можливості як оркестру в 



цілому, так і кожного виконавця зокрема. На даний час в репертуарі оркестр 
біля 100 різножанрових творів. Це твори української та зарубіжної класики, 
місцевих композиторів, власні твори, пісні козацької доби та стрілецькі. 
Чиколаєв В.І. багато уваги приділяє співпраці з солістами - як співаками, так і 
інструменталістами. У репертуарі присутні концертні номери оркестру з 
флейтою, ксилофоном, баяном, трубою. В літній період оркестр дарує свою 
творчість жителям міста в парку культури і відпочинку «Древлянський». 

За сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий 
внесок у розвиток і популяризацію музичного мистецтва Чиколаєв Василь 
Ілліч нагороджений Грамотою Міністерства культури і туризму України 
(2008р.), грамотами управління культури Житомирської 
облдержадміністрації (2014, 2017 рр.), дипломом «Гордість міста» у 
номінації «Кращий працівник культури» (2008, 2017 рр.), грамотами 
Коростенського міського голови та виконавчого комітету Коростенської 
міської ради. 

 
Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття 

даного рішення: виготовлення  нагрудного знаку «За заслуги перед містом»        
встановленого зразку. 
          

 
 
Начальник юридичного відділу                                        Т.Камінська 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Довідка 

Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Чиколаєва Василя Ілліча 

(сьома  сесія VІІІ скликання   від  19.08.2021р.) 
 

 
Проект рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
 
Виконавець:  Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного 
відділу виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 
вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 
Камінська Тетяна Анатоліївна. 
 
Доповідає на сесії: Охрімчук А.В.. 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: керуючий справами виконкому 
Охрімчук А.В., Камінська Тетяна Анатоліївна, представник відділу культури 
і туризму.  
 
Запросити: 
 
Розсилка: Керуючий справами виконкому Охрімчук А.В., юридичний відділ 
виконавчого комітету.  

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


