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Додаток     до    рішення   

Чернігівської     районної  

ради 14 грудня 2017   року 

“Про звіт голови 

Чернігівської районної ради” 

 

ЗВІТ 

голови Чернігівської районної ради О.М. Ларченка  

про роботу за період з жовтня 2016 року по листопад 2017 року 

 

Звіт подається на підставі частини 17 пункту 6 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та містить аналіз виконання 

повноважень головою районної ради відповідно до статті 55 Закону  України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» у період з 01.10.2016 року  по 13 

грудня 2017року. 

 Діяльність голови районної ради здійснювалась  лише на підставі, в 

межах  повноважень та у спосіб визначений чинним законодавством, а саме: 

Конституцією України, Законах України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції»,  

«Про доступ до публічної інформації» та ін. 

 

Депутатський корпус Чернігівської районної ради 

 

Депутатами  Чернігівської  районної  ради  VII  скликання  обрано 46 

 депутатів з 7 політичних партій. 

 

6 депутатів  районної ради склали свої повноваження:  

Огієнко Валентина Володимирівна  - політична партія Радикальної 

партії Олега Ляшка в Чернігівській районній раді - депутат Гончарівської 

селищної ради; 

Солошенко Сергій Григорович - політична партія Чернігівської 

районної партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 

обраний депутатом Гончарівської селищної ради; 

Репех Володимир Михайлович - політична партія Чернігівської 

районної партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 

обраний депутатом  М.Коцюбинської селищної ради; 

Любченко Антон Вікторович -  політична партія Радикальної партії 

Олега Ляшка в Чернігівській районній раді -  склав повноваження за власним 

бажанням; 

Кудрик Ірина Василівна -  Чернігівська районна в Чернігівській області 

організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - склала 

повноваження за власним бажанням; 

Федоров Дмитро Олександрович - політична партія Чернігівської 

районної партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» -  

обраний Новобілоуським сільським головою. 
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На місце вибувших депутатів, відповідно до Закону України  «Про 

місцеві вибори» увійшли: 

Асауленко Валерій  Миколайович - політична партія Радикальної партії 

Олега Ляшка в Чернігівській районній раді; 

Дерев’янко Олег Антонович - політична партія Чернігівської районної 

партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;  

Кудря  Василь Васильович - політична партія Чернігівської районної 

партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;  

Корюкін  Олександр  Миколайович - політична партія Радикальної 

партії Олега Ляшка в Чернігівській районній раді; 

Горбик Віталій Петрович - Чернігівська районна в Чернігівській області 

організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»; 

Пархоменко Василь  Якович -  політична партія Чернігівської районної 

партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

 

На даний час Чернігівська районна рада  працює у повному складі.  

 

 Середній вік депутатів Чернігівської районної ради складає  -  49 років. 

Наймолодшому депутату  районної ради – 23 роки, найстаршому – 70. 

5 депутатів  ради мають вік до 35 років,  16 депутатів до 50 років,  15 до 

60 і 10 депутатів старше 60 років. 

Представництво чоловіків та жінок становить: 40 чоловіків  і лише 6 

жінок.  

 

2 депутати мають середню освіту, 15 - середньо-спеціальну, 24 депутати 

районної ради мають вищу освіту, 5 депутатів - дві вищі освіти.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Із 46 депутатів  ради вперше обрано депутатами районної ради – 28 

чоловік, з яких 4 депутати попередньо обирались депутатами сільських чи 

селищних рад, а саме: Пономаренко М.Д. (Хмільницької), Мацерук Л.Т. 

(Гончарівської), Дерев»янко О.А.(Іванівської), Шегеда С.В.(Кархівської). 

 Шість  депутатів райради мають значний досвіт депутатської діяльності, 

а саме:  Кубрак Михайло Михайлович та Кудрик Микола Васильович –  є 

депутатами  Чернігівської районної ради 6-ти  скликань,  Мисюра Олександр 

Олександрович – 4-х., Шпилька Юрій Миколайович,  Ващенок Борис 

Миколайович  та  Гетта Ольга Іванівна – 3-х скликань. 

У районній раді у звітному періоді працювало 6 фракцій: 

- фракція політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»  

(керівник – Віктор Ланько);  

-  фракція Радикальної  партії  Олега  Ляшка (керівник - Борис Ващенок); 

- фракція політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

(керівник - Ігор Школа); 

-  фракція Аграрної  партії України (керівник -  Микола Кужель); 
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 - фракція політичної  партії «Опозиційний блок» (керівник - Микола 

Кудрик); 

- фракція  політичної  партії «Наш  край» (керівник – Ольга Гетта). 

 

  та 2 депутатські групи:  

- «Громада» (голова групи – Анатолій Дуденко); 

- «Чернігівська районна громада» ( голова групи – Олександр Сич). 

 

І. Діяльність Ларченка О.М.,  

як голови  Чернігівської районної  ради 

 
1.Публічна діяльність 

 

Згідно  пунктів   1 та 14  частини 6  статті 55  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» голова  районної  ради повідомляє 

депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце 

проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, 

забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами 

проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення 

громадської думки, оприлюднення рішень.  

 

Розпорядження про скликання пленарних  засідань Чернігівської 

районної ради, час та місце проведення сесій, постійних комісій, робочих груп 

та засідання Президії районної ради оприлюднювались у районній газеті «Наш 

край»,  на офіційному веб-сайті районної ради та на офіційні сторінці 

Чернігівської районної ради в соціальній   мережі  Facebook. 

 

  На пленарні засідання районної ради, засідання постійних комісій та 

робочих груп запрошувалися:  керівництво Чернігівської  районної державної 

адміністрації та її структурних підрозділів, районних підприємств, установ, 

організацій, сільські та селищні голови, керівників структурних підрозділів 

Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради,  

депутати обласної ради, фахівці (відповідно) питань, які розглядалися, 

представники засобів масової інформації, мешканці  району, студенти вищих 

навчальних закладів та інші. 

 

Відповідно Закону України  «Про доступ до публічної інформації» у 

повній мірі дотримано  вимог щодо оприлюднення проектів рішень, прийнятих 

рішень, протоколів сесій, протоколів засідань постійних комісій, результатів 

поіменного голосування тощо. Проекти рішень  районної ради в переважній 

більшості оприлюднені за 20 робочих днів до розгляду.  Прийняті рішення   

оприлюднювалися не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття. Результати 

поіменного голосування - в день голосування. Оприлюднено усі протоколи 

сесій та постійних комісій.  
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У районній раді працює офіційний веб-сайт, на якому розміщена публічна 

інформація про діяльність ради.   

Інформація щодо діяльності ради, проекти рішень та інші матеріали 

оперативно направлялася на електронні адреси депутатів ради.   

З липня 2017 року   створено  офіційну сторінку Чернігівської районної 

ради в соціальній   мережі  Facebook.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Сесійна діяльність 

 

Відповідно  до пунктів 1 та 2 частини 6  статті 55  Закону   України  

«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»   голова районної ради                                                                                                                                          

скликає сесії ради,  забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на 

її розгляд, веде їх засідання. 

 

 План роботи Чернігівської районної ради на 2017 рік  передбачає 

розгляд  80  сесійних питань, з них  розглянуто  -   64,   на сьогоднішньому 

засіданні розглянемо  - 10.   

Питання, що не розглянуті відносяться до повноважень об’єднаних 

територіальних громад, а  деякі питання з поважних причин  знімалися з 

розгляду.   

Окрім планових питань додатково у 2017 році радою розглянуто  ще  115 

питань. 

За  звітний  період проведено 13 (сьогодні – чотирнадцята) сесій районної 

ради з них 2 сесії складаються із 2-х пленарних засідань.  

 З метою передачі досвіду  об’єднаним територіальним громадам у травні 

місяці проведено виїзну  – шістнадцяту сесію  у селищі Михайло-

Коцюбинському.  

 

Всього радою 7-го скликання розглянуто 507 проектів рішень, з них 493 

стали рішеннями ради.  

  

За звітний період розглянуто 288  питань ( в 2016  році -228 питань)   та 

прийнято  280  рішень, з них:  

- підготовлено  та внесено на розгляд ради Чернігівською районною 

державною адміністрацією – 105 проектів;   

- головою районної ради, постійними комісіями чи депутатами ради  – 

175 проектів  ( в 2016 році – 117 проектів). 

 

 Затверджені рішення районної ради стосуються напрямків: 

-  25 - затвердження бюджету та внесення змін до нього; 

-  34 - освітнього; 

-  11 - медичного; 

-  55 - комунального; 

-  12 - правоохоронної та мобілізаційної роботи; 
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- 24 - соціального захисту; 

- 9 -  культури і спорту; 

- 92-  земельних; 

- 26 - інших.    

 

Радою не прийнято  5  проектів рішень, зокрема: 

-  «Про реорганізацію Петрушинської  загальноосвітньої  школи І-ІІ 

ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області» (25 липня 2017 

року); 

- «Про погодження надання надр у користування ДП «Чернігівторф» з 

метою видобування торфу та розробки торфородовища «Гнилуське» «(30 

травня 2017 року); 

- «Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки (сіножаті) загальною площею 0,2968 га, яка 

надана в оренду громадянці Кузьменко Олені Марківні для сінокосіння із 

земель водного фонду (прибережна захисна смуга) на території Дніпровської 

сільської ради Чернігівського району чернігівської області ( за межами 

населеного пункту с.Загатка)»  (23 лютого 2017 року); 

-  «Про затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель 

товарів, робіт і послуг комунальними закладами, установами та підприємствами 

Чернігівської районної ради із використанням системи електронних закупівель 

РrоZоrrо» (19 жовтня 2016 року); 

- «Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення (рілля) 

загальною п лощею 43,8630 га, яка надається в оренду, строком на 7 років, за 

рахунок земель державної ласності громадянину Яковенку Сергію 

Миколайовичу для ведення фермерського господарства на території Михайло- 

Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області» (19 

жовтня 2016 року). 

 

Знято з розгляду  3 проекти рішень: 

- «Про дострокове припинення повноважень заступника голови районної 

ради Поліщука В.А.» (30 травня 2017 року); 

 - «Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 64,9281 га, яка надана в 

оренду громадянину Войтову Олександру Петровичу для ведення 

фермерського господарства на території Кархівської сільської ради 

Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту)» 

(22 грудня 2017 року); 

- «Про  затвердження   технічної документації про  нормативну грошову  

оцінку  двох земельних ділянок  загальною  площею 112,9823 га,  що  надані  в  

оренду ТОВ УНСП «Союз підприємців УКРАЇНИ-НІМЕЧЧИНИ» для  

вирощування  риби, які  розташовані на  території  Трисвятськослобідської  

сільської ради  Чернігівського району  Чернігівської  області». 
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За звітний період розглянуто та затверджено 16 програм, а саме:   

 

- Програма  забезпечення  пожежної  безпеки на  території  

Чернігівського  району на 2016-2020 роки;  

-  Районна  цільова  соціальна  програма безкоштовного зубопротезування 

учасників антитерористичної операції на 2017 рік;  
-  Програма  економічного  і соціального  розвитку  Чернігівського району 

на 2017  рік; 

- Програма  розвитку малого  і середнього  підприємництва  

Чернігівського  району на  2017-2020  роки; 

- Програма  забезпечення проведення заходів та  робіт з мобілізаційної  

підготовки  місцевого  значення,  мобілізації,  територіальної  оборони та  

призову  громадян на  строкову   військову службу на 2017 рік; 

- Районна  Комплексна  програма профілактики правопорушень на 2017 

рік; 

- Районна  Програма  підтримки  обдарованої учнівської  молоді  на 2017  

рік; 

- Районна  Програма  забезпечення  безоплатним харчуванням дітей  із 

сімей  учасників  антитерористичної  операції на  2017  рік; 

- Районна  Програма попередження дитячої  безпритульності  та  

бездоглядності,  розвитку  сімейних  форм  виховання дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених  батьківського  піклування на 2017-2021 роки;   

- Районна Програма із  забезпечення житлом  дітей-сиріт,  дітей,  

позбавлених  батьківського  піклування та  осіб з  їх  числа на 2016-2020 роки;  

- Районна цільова  соціальна програма протидії захворюванню на  

туберкульоз на  2017 рік; 

- Районна  Програма «Молодь  Чернігівського району»  на 2017-2020 

роки; 

- Комплексна  районна  програма  підтримки сім’ї,  забезпечення  

гендерної  рівності  та  протидії  торгівлі людьми на  період до 2020 року; 

- Районна  Програма  фінансового  забезпечення нагородження 

відзнаками районної державної  адміністрації  та  районної  ради  на 2017  рік; 

- Районна Програма збереження  документів, які  не  належать  до  

Національного  архівного  фонду  України, на 2017-2018 роки;  
- Районна  цільова  Програма  з  національно-патріотичного  виховання на 

2018-2020  роки. 

 

Вперше у діяльності районної ради прийнята Програма сприяння 

виконання повноважень депутатами Чернігівської районної ради на 2016-2018 

роки.   У ІV кварталі 2016 року   депутатами 100% освоєно виділені кошти.        

У 2017 році кошти на реалізацію Програми не передбачались. 

 

На сьогодні громадська організація «Совість» проводить аудит районних 

Програм. 
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На  пленарних засіданнях  ради заслухано   32  звіти щодо  виконання 

прийнятих   Програм,  до  18 Програм внесено  зміни. 

 

Районною  радою  затверджені  наступні положення: 

 

- про  порядок  призначення  та  звільнення з посад керівників  

підприємств,  установ та  організацій, закладів, що  належать до спільної 

власності територіальних громад  сіл,  селищ  Чернігівського району  та  

Типової  форми  контракту з  керівником  підприємства, що  є  у спільній  

власності  територіальних громад  сіл,   селищ  Чернігівського  району; 

- положення про комунальну установу  «Чернігівський районний  

трудовий архів»  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області ( нова  

редакція); 

- про здійснення  допорогових  закупівель товарів,  робіт  і  послуг  

комунальними  закладами,  установами  т  підприємствами Чернігівської  

районної ради із  використанням  системи електронних  закупівель ProZorro; 

- про конкурсний  відбір  суб’єктів оціночної  діяльності. 

 

Прийнято звернень  депутатів  Чернігівської  районної ради до Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України та інших 

державних  організацій: 

 

- щодо визнання Російської Федерації державною-агресором; 

- щодо  скасування  депутатської  недоторканості  народних    депутатів  

України; 

- щодо здійснення  державного  регулювання у  сфері  енергетики  та  

комунальних  послуг; 

- щодо  створення госпітального округу з розміщенням центру на базі 

КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»;  

- щодо недопущення продажу земель cільськогосподарського 

призначення; 

- щодо неналежного стану автомобільних доріг на території району. 

 

Прийнято  три депутатські запити ( в 2016  році – 5 запитів)  щодо:  

- користування землями  лісового  фонду (запит депутата                      

Купрієнка М.М.); 

-  невиконання  Службою  автомобільних  доріг  у Чернігівській  області   

зобов’язань  по ремонту   автодороги  до села Золотинка (запит 

депутата Ірхи П.І.); 

-  вдосконалення  графіка  руху  приміського  електропотягу  «Ніжин-

Чернігів» (запит депутата Поліщука В.А.). 

 

На  пленарних засіданнях ради  заслуховувались  інформації  керівників  

Чернігівської місцевої  прокуратури та Чернігівського  районного  відділення  

поліції ЧВП ГУНП Чернігівської  області  про  стан  законності, боротьби  із 
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злочинністю,  охорони  громадського  порядку та  результати  діяльності  на  

території Чернігівського  району. 

 

Рішенням ради: 

-  ліквідувалося комунальне підприємство «Агенство  інвестиційного  

розвитку» Чернігівської  районної  ради  Чернігівської    в зв’язку з 

нездійсненням господарської діяльності; 

-  затверджено  список  присяжних Чернігівського  районного  суду  та   

внесено   зміни до нього; 

-  прийнято  в новій редакції Статут комунального  підприємства 

«Архітектурно-будівельний центр»  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  

області; 

-  внесено  зміни до  назви  Радянськослобідської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів та   

назви  Улянівського  навчально-виховного  комплексу, відповідно до Закону 

України «Про декомунізацію»; 

-  реорганізовано  три  навчальні заклади:  Шестовицька  і Петрушинська 

ЗОШ І-ІІ ступенів та Пісківський НВК. 

 

 За звітний період  до районної ради надійшло 92 заяви на затвердження 

технічної документації по визначенню  нормативної грошової  оцінки земельної 

ділянки. Районною радою прийнято  88 рішень.  

 

Рішення районної ради «Про обов’язкове погодження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідними радами на 

території Чернігівського району» від 22 березня 2016 року   контролюється 

депутатами районної ради та виконується. 

 

2. Моніторинг  депутатської діяльності 

 

Участь  депутатів районної ради  у роботі  пленарних засідань  в 

порівнянні з минулим роком знизилося на  12 % . 

 

Жодного разу не пропустили всі 23 пленарні засідання Олександр 

Ларченко, Надія Галковська,  Микола Кудрик, Наталія Лазарева.   
 Всього 1 чи 2 рази були відсутні: Олександр Балабушка, Борис 

Ващенок, Михайло Кубрак, Віктор Ланько, Володимир Поліщук, Микола 

Пономаренко, Алла Шатирко, Сергій Шегеда, Андрій Шостак.   
     Більше 10 пропусків мають депутати: Павло Гуртовий, Анатолій 

Дуденко, Анатолій Кравченко, Микола Кужель, Сергій Куйбіда, 

Олександр Тарасенко.  
 Найактивнішими депутатами ради  на пленарних засіданнях ради та на 

засіданнях постійних комісій є Борис Ващенок, Ігор Школа, Олександр 

Мисюра, Микола Пономаренко, Микола Кудрик, Надія Галковська, Сергій 

Шегеда. 
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Облік участі депутатів у пленарних засіданнях ради 7 скликання та 

засіданнях постійних комісій додається.  

 

3. Постійні комісії районної ради 

 

Відповідно  до  пунктів  4  та 5  частини 6  статті 55  Закону   України  

«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»   голова ради вносить   пропозиції 

щодо утворення і обрання постійних комісій ради, дає їм доручення,  координує 

діяльність,   сприяє організації виконання їх рекомендацій. 

 

  У районній раді працюють 6 постійних комісій. 

 

За  звітний  період  проведено  76  засідань  постійних  комісій                   

( в 2016  році – 52 засідань). 

 

Постійна комісія  Чернігівської районної  ради  з  питань  бюджету,  

інвестицій, та  соціально-економічного розвитку.  

 

Голова комісії - Пономаренко М.Д. 

 

За звітний період  проведено 24 засідання та  розглянуто 154 питання. 

     

Комісія працювала  над реалізацією   наступних завдань: 

- попередній розгляд проектів програм соціально-економічного 

спрямування, про районний бюджет та змін до нього, звітів про виконання 

програм та інших; 

- надання висновків, рекомендацій комісії до проектів рішень районної 

ради;  

- розробка проектів рішень районної ради та підготовка висновків з цих 

питань; 

- вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів, 

а також з питань, віднесених до відання районної ради, - аналіз роботи 

підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм 

власності; та подання за результатами перевірок підприємств, установ та 

організацій, свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках 

– на розгляд районної ради; 

- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради; 

- вивчення і розгляд інших, віднесених до відання районної ради, питань 

за дорученням голови районної ради та депутатів районної ради. 

  

Розглядала питання про затвердження цільових районних програм, 

заслуховувала  звіти по їх виконанню та вирішувала питання щодо доцільності 

їх фінансового забезпечення. Для ґрунтовного розгляду зазначених питань на 

засідання комісії запрошувалися відповідальні працівники 

райдержадміністрації, районної ради, розпорядники коштів, галузеві фахівці. 
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При розгляді усіх проектів рішень визначались пріоритетні напрямки 

фінансування, вносилися додаткові пропозиції членів комісії та інших депутатів 

районної ради, що втілювалися у висновках та рекомендаціях постійної комісії 

За результатами проведених засідань формувались протоколи з 

висновками, рекомендаціями  та оприлюднювались на сайті ради, також 

висвітлювались новини про проведення засідань. 

 

Постійною  комісією  прийняті   рекомендації  щодо: 

-   підготовки   фінансовим  управлінням  Чернігівської  районної  

державної  адміністрації  доступних  та  зрозумілих     проектів  рішень  з  

бюджетних  питань та  додатків до  них; 

- передачі  інших субвенцій  від  сільських та  селищних  рад  до 

районного бюджету  для  забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет мешканців Чернігівського  району; 

- про  порядок  передачі  інших  субвенцій  та  інших  додаткових  

дотацій  від сільських,  селищних рад  до  районного  бюджету; 

- форми  звітування керівників комунальних установ, підприємств,   

організацій  щодо  виконання  рішення  районної  ради   від  22.12.2016 року   

стосовно здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг 

комунальними закладами, установами та підприємствами Чернігівської 

районної ради із використанням системи електронних закупівель РrоZоrrо.  

Комісія заслухала  звіти  трьох  комунальних  підприємств  та  двох    

комунальних  установ щодо  виконання  зазначеного  вище  рішення  ради.  

На  засіданні  постійної  комісії  вивчалася  фінансово-господарська  

діяльність  комунального підприємства  «Чернігівське районне  бюро  технічної  

інвентаризації»  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області за  

формою  розробленою  комісією. 

Депутати постійної  комісії  оперативно  та  професійно розглядали   всі  

зміни  до   районного  бюджету  на 2017 рік   

      

Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії  складає  

64,0 %. 

 

Постійна комісія Чернігівської районної ради з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, транспорту та 

інфраструктури. 

 

Голова комісії - Ващенок Б.М.  

 

За звітний період  проведено 11 засідання та  розглянуто 130 питання. 

     

Спільно з відділом комунального майна виконавчого апарату райради, 

особливу увагу приділяють розробці та вдосконаленню нормативно-правової 

бази районної ради щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами 

комунальної власності. 



 11 

На цей час розроблено та оприлюднено «Положення про порядок 

відчуження, списання, передачі основних засобів, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району 

Чернігівської області». Найближчим часом комісія планує внести зміни до 

Методики розрахунку орендної плати.  

Неодноразово переглядався і уточнювався Перелік об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ району, який налічує на сьогодні 

497 об’єктів нерухомості та 104 одиниці транспортних засобів. 

На підставі діючого Положення про порядок відчуження та списання 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району, постійною комісією вносились рекомендації на розгляд районної ради 

щодо списання основних засобів з балансу відділу освіти райдержадміністрації 

та комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська 

центральна районна лікарня», а також погодження списання індивідуально 

визначеного майна з балансів комунального лікувально-профілактичного 

закладу «Чернігівська центральна районна лікарня», відділу освіти 

райдержадміністрації, Чернігівського районного комунального підприємства 

„Чернігіврайагробуд”. 

На виконання норм законодавства щодо  передачі  майна в об’єднані 

територіальні громади, великий обсяг роботи проведено спільно з відділом 

комунального майна виконавчого апарату районної ради, відділом освіти, 

відділом культури та туризму райдержадміністрації щодо  інвентаризації   

майна, підготовки документів та подання проектів рішень на розгляд пленарних 

засідань районної ради.   

Комісія здійснювала контроль за фінансово-економічним станом  

комунальних підприємств. Заслуховувались звіти керівників щодо виконання 

фінансових планів, забезпечення прибутковості в роботі, своєчасній і в повному 

обсязі виплаті заробітної плати, недопущенню заборгованості перед бюджетом 

та по соціальних внесках: 

- Чернігівського районного комунального підприємства 

«Чернігіврайагробуд»,  

-  комунального підприємства «Архітектурно-будівельний центр», 

-  комунального підприємства „Чернігівське районне БТІ”,  

- комунальної установи "Чернігівський районний трудовий архів", 

- комунального підприємства "Редакція Чернігівської районної газети 

„Наш край”. 

 За результатами розгляду приймалися відповідні  рекомендації, 

вносилися пропозиції районній раді та райдержадміністрації щодо вжиття 

заходів реагування та врахування при укладенні чи продовженні трудових 

контрактів з керівниками. 

Члени постійної комісії активно приймали участь у засіданнях робочих 

груп районної ради з вирішення нагальних питань, а саме: 

- по здійсненню контролю за виконанням рішень щодо ефективного 

використання бюджетних коштів, виділених відділу освіти Чернігівської 
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районної державної адміністрації на здійснення поточних та капітальних 

ремонтів приміщень закладів освіти.; 

- по вивченню питання ефективного використання активів КЛПЗ 

«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області та співпраці Чернігівської центральної районної лікарні з 

Гончарівською, М.Коцюбинською селищними та Іванівською сільською 

радами; 

 

Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії  складає 

65,0 %. 
    

Постійна  комісія   районної  ради  з  питань освіти, охорони  

здоров»я,  соціального захисту,  культури, спорту  та  туризму. 

 

Голова комісії - Мисюра О.О.   

 

Провела  13 засідань, з них два виїзних та   розглянула  266 питань, з яких  

124, що перебувають на контролі комісії. За результатами детального вивчення 

і розгляду питань постійною  комісією приймалися  рішення  у  вигляді 

висновків та  рекомендацій.  

При розгляді питання про виконання районної Програми забезпечення 

безоплатним харчування дітей із сімей учасників антитерористичної операції 

прийнято рекомендації сільським та селищним радам, в яких  функціонують 

дошкільні навчальні заклади,  прийняти місцеві Програми по  забезпеченню 

безоплатним харчуванням дітей із сімей учасників антитерористичної операції.  

      Відповідно  до  вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 року за №777 «Про затвердження Положення про освітній округ» 

постійною комісією 8 червня 2017 року прийняті рекомендації про  створення 

трьох опорних закладів.   

 Постійна комісія розглядає всі питання порядку денного пленарних 

засідань районної ради.   16 лютого 2017 року при розгляді земельних питань 

постійною комісією не погоджено  прийняття  районною радою чотирьох 

проектів рішень про затвердження технічної документації з  нормативної  

грошової  оцінки  земельних ділянок. 

Одною із форм роботи постійної комісії є  здійснення контролю за 

виконанням рішень районної ради. Так  на контролі комісії перебуває 89 

питань, з них на шістнадцятій сесії районної ради знято з контролю, як такі, що 

виконані в повному обсязі лише 6 рішень. 

У звітному періоді  роботи значна увага приділялась  контролю 

діяльності комунальних закладів  та установ Чернігівської районної ради.   На 

засіданнях комісії заслуховувались звіти керівників  про діяльність 

Чернігівської центральної районної лікарні, Чернігівського районного центру 

первинної  медико-санітарної допомоги,  Центру туристично-краєзнавчої 

творчості, Будинку школяра, Чернігівського районного трудового архіву, 

Чернігівської районної  централізованої бібліотечної системи.   
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Враховуючи  проведення  реформи медичної галузі постійна комісія  

стала  ініціатором внесення на  розгляд шістнадцятої сесії районної ради 

проекту рішення «Про делегування представників Чернігівського району   до  

складу  Госпітальної  ради  Чернігівського  госпітального округу».  

 

            Середній відсоток відвідування депутатами засідань комісії складає  

79,4%. 

  

Постійна  комісія  районної ради  з  питань законності та  запобігання  

корупції,  регламенту,  депутатської діяльності  та  етики. 

 

Голова комісії - Кудрик М.В. 

 

Провела 12 засідань  та  розглянула 216 питань.  

Комісія працювала за планом роботи, затвердженим   районною радою. 

Всі планові питання виконано. 

Депутати постійної  комісії  додатково розглядали  звернення трудового  

колективу та працівників первинної профспілкової організації ДП 

«Чернігівський  лісгосп»  щодо недопущення  передачі  підприємства у 

концесію,  звернення  депутатів Кам»янської  районної  ради Черкаської  

області щодо недопущення  прийняття закону  про ринковий обіг  земель  

сільськогосподарського  призначення  та  інші.    

Розглядали скарги мешканців району щодо дотримання  депутатми 

районної ради Поліщуком В.А., Власенком Г.Г. та Шатирко А.Г етичних норм 

поведінки. 

  Постійна  комісія згідно  рішення  районної ради   від 29  січня 2016 року 

здійснює  контроль  щодо  дотримання  вимог  антикорупційного  

законодавства в  діяльності  районної ради. 

 

Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії  складає 

66,6%. 

 

Постійна  комісія  районної ради  з  питань розвитку місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації. 

 

Голова комісії -  Кубрак   М.М. 

 

     За звітний період  проведено 4  засідань та  розглянуто 104 питань. 

 

В 2017  році  активізувала  свою    роботу. Добровільне  об’єднання   

територіальних  громад,  приєднання  сільських  рад до  утворених  громад  в  

районі  реалізовується  повільно.  В  планах постійної  комісії проведення 

виїзних  засідань  в чотирьох об’єднаних  територіальних  громадах. 
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Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії  складає 

62,5 %. 

  

Постійна  комісія  районної ради  з  питань земельних відносин, 

екології та  агропромислового  розвитку. 

 

Голова комісії   - Купрієнко М.М. 

 

Провела  12  засідань та розглянула  162 сесійних питань і 23 додаткових. 

Окрім питань пленарних засідань комісія  обговорювала питання та 

надавала пропозиції щодо: 

-   використання  сільгоспугідь;  

-  укладання договорів оренди земельних ділянок, технічну документацію  

по визначенню нормативних грошових оцінок яких  затверджувала районна 

рада; 

-   оформлення  земель  під  об’єктами  енергетики; 

-   стану  оформлення  не витребуваних  паїв; 

-   утримання  сміттєзвалищ  в сільських,  селищних радах; 

-   екологічного стану довкілля району. 

 

Комісія залучала до роботи  начальників та спеціалістів управлінь та 

відділів районної державної адміністрації та  спеціалістів  Міжрайонного  

управління  у Ріпкинському та  Чернігівському  районах   Головного  

управління  Держгеокадстру  у Чернігівській  області та ін.. 

 

Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії  складає 

63,4 % 

 

Відповідно до  пункту 8 статті 43  закону  України «Про місцеве  

самоврядування  в  Україні» в  цьому  році  три  постійні  комісії  звітувалися  

про  свою  роботу. 

4. Президії районної ради 

 

Відповідно до пункту 8 частини 6 статті 55 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» голова  ради організовує роботу президії 

ради.   

 

Президії районної ради  утворена рішенням  ради  від    16  грудня  2015  

року.    Склад Президії постійно оновлюється.   

Керуючись принципами діяльності колективного дорадчого органу, 

Президія опрацьовувала зауваження, пропозиції, висловлені членами постійних 

комісій, готувала узгоджені пропозиції  і рекомендації з питань, що виносились на 

розгляд ради.   
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За звітний період прове дено 11 засідань,  розглянуто  267  питань, з них три 

проекти  рішення не погоджено  винести на розгляд  пленарного засідання ради.  

 

5. Робочі групи районної ради 

 

У 2016 році  створено 5  робочих групи: 
 

- щодо     здійснення     відділом    освіти     Чернігівської   районної 

державної адміністрації заходів з гідро очистки  систем опалення ЗОШ                  

(голова - Ващенок Б.М.); 

- щодо     технічного   стану    будівлі   Седнівського  НВК      (голова -          

Поліщук В.А.); 

- щодо    аналізу   діяльності навчальних   загальноосвітніх   закладів 

району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів району в процесі 

децентралізації органів місцевого самоврядування ефективності використання 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району, економії енергоресурсів, залучення інвестицій у розвиток освіти 

(голова - Ващенок Б.М.); 

- щодо    об’єктивого   розгляду   звернень     виборців     Чернігівського  

району щодо цільового використання земельної ділянки 4,27 га, розташованої 

на території Вознесенської сільської ради громадською організацією                      

(голова - Мисюра О.О.); 

- щодо    надання    суб’єктам    господарювання   в   оренду нерухомого 

майна      спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району, що перебуває в оперативному управлінні Чернігівської районної ради 

(голова - Ващенок Б.М.). 

 

 у 2017 році  – 8 робочих  груп: 
 

- щодо  оформлення громадського пасовища в с.Москалі М.Коцюбинської 

селищної ради  (голова - Купрієнко М.М.); 

-  щодо     обслуговування    водогону   та    каналізаційної     мережі    в 

с.Редьківка та с.Кошівка (голова - Ващенок Б.М.); 

-  щодо  погодження  Чернігівською  районною  радою  надання  надр  у  

користування із застосуванням спеціальних технічних засобів Державному 

підприємству «Чернігівторф» з метою видобування торфу та розробки 

торфовища «Гнилуське» (голова - Ващенок Б.М.); 

- щодо  встановлення  факту втрати інформації на  електронних  носіях 

у Чернігівській районній раді 22.06.2017 року(голова - Поліщук В.А.); 

- щодо ефективного використання бюджетних коштів, виділених відділу  

освіти Чернігівської РДА (голова - Шостак А.М.); 

- щодо     прийняття      наданих    послуг     з   поточного  ремонту  даху  

адміністративної будівлі районної ради за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 

48 (голова - Поліщук В.А.); 

- щодо   ефективного    використання    активів    КЛПЗ    «Чернігівська  
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центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради та співпраці 

Чернігівської центральної районної лікарні з Гончарівською, М.Коцюбинською 

селищними та Іванівською сільською  радами (голова - Короп О.М.); 

- щодо  доцільності  створення  комунальної  установи    «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Чернігівської районної ради Чернігівської області (голова - 

Мисюра О.О.). 

 

Інформацію про діяльність робочих груп 

 

Розпорядженням Чернігівської районної ради від 01.08.2017 № 53 створено 

робочу групу щодо вивчення питання ефективного використання коштів, 

виділених відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації. 

Робочою групою розглядався поточний ремонт спортивної зали 

Халявинської загальноосвітньої школи I - III ступеня Чернігівської районної 

ради.  

В ході роботи робоча група розглядала та аналізувала документи 

(дефектний акт, зведений та локальні кошториси на будівельні роботи, 

підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису, договір підряду 

укладений між відділом освіти Чернігівської районної ради та                                

ФОП Надточій О.А.), спілкувалась з директором Халявинської 

загальноосвітньої школи Кобзарем Анатолієм Васильовичем,                                      

ФОП Надточія О.А., який став переможцем в результаті проведення 

електронних закупівель ProZorro та уклав договір підряду на проведення 

поточного ремонту спортивного залу, виїжджала до Халявинської 

загальноосвітньої школи для встановлення факту проведення ремонтних робіт. 

Робочою групою прийнято рішення, яке направлено до виконання ФОП 

Надточія О.А. 

 

 Розпорядженням Чернігівської районної ради від 02.10.2017 № 61 

створено робочу групу щодо вивченню питання ефективного використання 

активів КЛПЗ «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області та співпраці Чернігівської центральної 

районної лікарні з Гончарівською, М.Коцюбинською селищними та 

Іванівською сільською радами.  

Робочою групою розглядались питання ефективного використання 

активів КЛПЗ «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області. В ході роботи робоча група аналізувала 

договори оренди,  укладені між суб’єктами господарювання та Чернігівською 

центральною лікарнею, використання благодійних внесків, розглядала шляхи 

зменшення енерговитрат, калькуляцію одного ліжко-місця та кількості хворих.  

Членам робочої групи розроблено проект меморандуму щодо співпраці  

об’єднаних територіальних громад,  Чернігівської районної  ради  та  

Чернігівської  районної  державної  адміністрації. 

 На сьогодні робоча група продовжує свою роботу.  
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6. Комунальні підприємства, установи, заклади Чернігівської 

районної ради Чернігівської області 

 

Відповідно  пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» районні ради наділені повноваженнями 

управляти та розпоряджатися майном спільної власності територіальних 

громад району. 

 

 Районна рада  є  засновником  10 комунальних підприємств, установ, 

закладів: 

1. Комунальний  позашкільний навчальний заклад «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області; 

2. Комунальний  позашкільний навчальний заклад «Будинок школяра» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

3. Комунальний  лікувально-профілактичний заклад  «Чернігівська 

центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області; 

4. Комунальний   заклад  «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

5. Комунальна установа  «Чернігівський районний трудовий архів» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

6. Комунальний   заклад  «Чернігівська  районна  централізована 

бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

7. Комунальне підприємство  «Чернігівське районне бюро технічної 

інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

8. Комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний центр» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

9. Чернігівське районне комунальне  підприємство 

«Чернігіврайагробуд; 

10.  Дочірнє  підприємство «Агробудкомплект» Чернігівського 

районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд». 

 

Всі  комунальні підприємства та установи звітують про свою діяльність 

на сесіях районної ради  1 раз на рік. У цьому році виконавчим апаратом 

вперше була розроблена форма даного звітування з метою систематизації 

даних, приведення показників діяльності установ до порівнюваності за 

періодам роботи та відслідковування тенденцій в їх господарській діяльності.  

На підставі отриманих звітів,  у 2017 році голова районної ради спільно з 

депутатами – головами постійних  комісій  районної ради  Борисом  Ващенком,  

Олександром  Мисюрою та  Миколою  Пономаренко відвідав усі вищезазначені  

комунальні підприємства, установи, заклади, вивчили їх фінансово-гоподарську 

діяльність, по деяким з них розглянули питання доцільності  подальшого їх 

існування та/або можливості розвитку діяльності.   
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З усіх комунальних установ, підприємств фінансово самостійні останні 

чотири з переліку – комунальне підприємство  «Чернігівське районне бюро 

технічної інвентаризації», комунальне підприємство «Архітектурно-

будівельний центр», Чернігівське районне комунальне  підприємство 

«Чернігіврайагробуд, дочірнє підприємство «Агробудкомплект» Чернігівського 

районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд». 

 

Голова ради   вивчив ефективність роботи керівників комунальних 

підприємств та встановив нові умови оплати праці керівникам,  з  якими  у 

звітному  періоді  укладено  контракт, а саме:- щоб їх заробітна плата прямо 

пропорційно  залежала від результативності роботи усього підприємства.  

Робота по аналізу ефективності діяльності даних підприємств на даний 

час  незавершена. 

Наприкінці 2017 року голова ради доручив депутатам здійснити робочі 

контрольні візити до сільських бібліотек-філій Чернігівського району та 

комунальних позашкільних навчальних закладів. На даний момент отримано 

звіти від 7 депутатів про роботу 9 сільських бібліотек. Поки що, інформація 

узагальнюється, групується за видами проблем, якщо такі мають місце, 

аналізується виконавчим апаратом районної ради по мірі надходження 

інформації. По переважній кількості бібліотек будуть прийматись відповідні 

управлінські рішення. 

На виконання Закону України «Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації»  Чернігівською районною 

радою прийнято рішення щодо реформування друкованого засобу масової 

інформації  та затверджено передавальний акт. 

Комунальне підприємство «Редакція Чернігівської районної газети «Наш 

край» у вересні 2017 року реорганізовано шляхом перетворення у Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Чернігівський край». 

  

Чернігівський район був одним із перших, що  швидко здійснив даний 

процес реорганізації. 

 

1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області. 

 Основними завданнями роботи закладу є: реалізація державної політики 

у сфері позашкільної освіти; формування у дітей та підлітків національної 

самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового 

способу життя; стимулювання творчого розвитку учнівської молоді; створення 

умов для самореалізації й розвитку природних нахилів та інтересів, 

індивідуальних здібностей вихованців; залучення учнів до науково-

дослідницької, експериментальної роботи в туристично-краєзнавчій галузі; 

здійснення організаційно-масової роботи. 
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У 2016-2017 н.р. організовано 2 туристично-краєзнавчих гуртки, 2 

історично-краєзнавчих, 5 географо-краєзнавчих, 9 військово-патріотичних, 4 

гуртки з велосипедного туризму, 4 літературно-краєзнавчих, 1 гурток юних 

музеєзнавців, 1 гурток зі спортивного орієнтування, 3 гуртки з пішохідного 

туризму та 1 еколого-краєзнавчий гурток. Таким чином, мережа закладу склала 

у 2016-2017 навчальному році – 32 гуртки на базі 18 загальноосвітніх 

навчальних закладів, навчанням та вихованням охоплено 703 гуртківці. 

Навчання здійснюють 19 педагогів. 

Центр активно приймає участь у різноманітних районних та обласних 

етапах всеукраїнських конкурсів, акціях, експедиціях краєзнавчого 

спрямування. 

За період Центр представив роботи своїх гуртків на таких конкурсах: 

1. Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

2. Районний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів «Край, в 

якому я живу»; 

3. ХІ Всеукраїнська історико-краєзнавча філософська конференція 

учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»; 

4. Перший (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та інші. 

У 2017 році Центр також прийняв участь у підготовці до літературно-

мистецького свята «Седнівська осінь». 

З гуртківцями постійно проводиться екскурсійна робота.  Центр 

організував для учнів своїх гуртків екскурсії до:  

- Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського;  

- літературно-меморіального музею-заповідника М.М. Коцюбинського;  

- П'ятницької церкви;  

- Єлецького монастиря;  

- Антонієвих печер;  

- Чернігівського художнього музею ім. Г. Галагана;  

- Чернігівського обласного державного архіву; 

- Чернігівського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка;  

- Чернігівського лялькового театру ім. О.Довженка;  

- Чернігівського військово-історичного музею.  

В цьому періоді Центр організував для гуртківців декілька велосипедних 

походів по території Чернігівського району. 

Центром туристично-краєзнавчої творчості, учнями Старобілоуської 

ЗОШ І-ІІІ ст. та Гончарівської гімназії проведено пошукову роботу зі збору 

інформації про загиблих воїнів АТО (тих, що народилися та/або проживали на 

території Чернігівського району). 

Також для учнів, в межах роботи літніх оздоровчих таборів, керівниками 

гуртків були проведені виховні заходи, вікторини, змагання та різноманітні ігри 

для учнів. 
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2. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок 

школяра» Чернігівської районної ради Чернігівської області.  

Головна стратегія педагогічної діяльності «Будинку школяра» 

спрямована на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних 

можливостей та здібностей вихованців.  

З початку 2016-2017 навчального року в «Будинку школяра»  

функціонує 35 гуртків у 20 населених пунктах району, працює 33 педагоги, 712 

вихованців. У цьому періоді розпочато роботу 8 гуртків. 

Гуртки Будинку школяра працюють за такими напрямками: 

1. Технічні: гурток комп’ютерної грамотності (с.Слабин), гурток оріґамі 

(с.Киїнка), гурток початково-технічного моделювання (с.Киїнка), гурток 

«Столяр» (с.Хмільниця), фотогурток (смт. Седнів). 

2. Еколого-натуралістичні – Юні друзі природи (смт. Седнів), 

екологічний гурток «Дивосвіт» (с. Киселівка). 

3. Декоративно-ужиткового мистецтва – гурток народної творчості 

«Седнів фантазує» (смт. Седнів), художньої обробки деревини (смт. 

Гончарівське, с.Киїнка, смт.Олишівка), гурток фітодизайну (с.Трисвятська 

Слобода), гурток соломоплетіння (с.Редьківка), гурток декоративно-

прикладного мистецтва (с.Вознесенське), гурток бісероплетіння (смт.М.-

Коцюбинське),  гурток вишивки стрічками (с.Старий Білоус). 

4. Художньо-естетичний напрямок: Ляльковий театр (смт. Седнів), 

театральна студія (с.Киїнка), хореографічні гуртки (с.Анисів, с.Новий Білоус, 

с.Іванівка), гуртки образотворчого мистецтва (с.Старий Білоус, с.Трисвятська 

Слобода, смт.Седнів), вокальний гурток (с.Анисів), етнографічний гурток 

«Культура рідного краю» (с.Киїнка), гурток Ігротехніки (с.Количівка). 

5. Соціально-реабілітаційні – Євроклуб Оріон (с.Киїнка).  

6. Раннього естетичного виховання – «Малятко» (с.Ковпита), гурток 

англійської мови для маленьких «ОК» (с. Старий Білоус ), гурток «Розумник» 

(с.Вознесеньке). 

На початок періоду в закладі змінено структуру методичної роботи. 

Розроблено перспективний план роботи по вирішенню науково-

методичної проблеми «Формування творчої особистості засобами інноваційних 

технологій» закладу на 2017-2021 роки.  

За період були проведені майстер-класи з різних напрямків 

декоративного мистецтва для школярів та педагогів Чернігівського району, 

конкурсно-розважальні програми, свята, масові заходи. Вихованці закладу 

брали участь та займали призові місця в виставках та конкурсах обласного 

значення. 

У січні 2017 року проведено виїзне засідання педагогічної ради з питань 

патріотичного виховання на базі Седнівського НВК. Також,  за ініціативи 

Будинку школяра продовжено  масову благодійну акцію «Діти Чернігівського 

району – воїнам-захисникам України». Благодійні ярмарки-продажі постійно 

функціонують під час проведення масових заходів. 
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З метою ознайомлення громадськості району із роботою «Будинку 

школяра», в практику введено випуск тематичних бюлетенів, брошур, 

проведення районних виставок, висвітлення подій закладу в ЗМІ. 

 

3. Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська 

центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області. 

Стаціонарна допомога надається 11 лікувальними стаціонарними 

відділеннями, а саме: приймальне, терапевтичне з кардіологічними ліжками, 

педіатричне, неврологічне, інфекційне, хірургічне з урологічними ліжками, 

ортопедо-травматологічне, гінекологічне, акушерське з ліжками патології 

вагітних, офтальмологічне з отоларінгологічними ліжками, відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії. Загалом лікарня має потужність 360 ліжок. 

Потужність поліклінічного відділення за плановими показниками 

розрахована  на 500 відвідувань за зміну. Амбулаторний прийом пацієнтів 

здійснювався фахівцями по 18 спеціальностям, продовжується робота пункту 

невідкладної медичної допомоги хворим вдома при поліклінічному відділенні, 

працівниками виконуються  виїзди різного спрямування, в т.ч. – для 

обслуговування онкохворих. Достатньо високі стабільні показники роботи має 

стоматологічне відділення, продовжує функціонування госпрозрахунковий 

підрозділ – зуботехнічна лабораторія. Крім того, в складі лікарні функціонує 

відділення функціональної діагностики та ендоскопії.  

Стаціонар лікарні забезпечує безвідмовну госпіталізацію пацієнтів з 

Городнянського, Ріпкинського, Куликівського районів,  м. Чернігів: за півроку 

проліковано 1462 іногородніх пацієнтів. Всього за І півріччя 2017 року в 

стаціонарі проліковано 6009 хворих. В плановому порядку було госпіталізовано 

2502 хворих (41,6%), 58,4% госпіталізовано по екстреним показанням.  

На базі КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» та на курсах удосконалення 

підготовлено лікарів – 28, середніх медпрацівників – 28.  

У звітному періоді заклад підтвердив  вищу акредитаційну категорію та 

отримав сертифікат системи управління якістю стосовно надання послуг в 

сфері охорони здоров’я, який засвідчує відповідність діяльності медичного 

закладу вторинного рівня надання медичної допомоги чинним в Україні  

нормативним  документам та вимогам відповідних стандартів (ДСТУ ISO 

9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" (ISO 9001:2008, IDT). 

 

4. Комунальний заклад «Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області. 

Затверджена рішенням сесії районної ради структура закладу 

складається з 13 сімейних лікарських амбулаторій, яким підпорядковуються 12 

фельдшерсько-акушерських та 53 фельдшерських пунктів. 

В штатному розписі центру передбачено 299,25 штатних одиниць, з них 

46,0 посад лікарів, 142,25 фахівців з базовою та неповною вищою медичною 



 22 

освітою, 51,5 посад молодшого медичного персоналу та 59,5 посад іншого 

персоналу.  

 

На утримання закладів первинної ланки за 9 місяців поточного року 

використано 15 млн. 065 тис.518 грн., з них: 

- на заробітну плату  з  нарахуванням – 11 млн.750 тис. 057 грн. -  78 % 

- енергоносії – 1 млн. 219 тис.610 грн. - 8 % 

- ліки, деззасоби, мед.  інвентар  – 222 тис. 096 грн. – 1,5 % 

- інші видатки (  послуги  зв»язку,  медичні  бланки,  запасні  частини  та  

ремонт  санітарного  транспорту,  поточний  ремонт  будівель) –                                   

1 млн. 348 тис.172 грн. – 9 %; 

- придбання   медикаментів  по  Програмі  «Доступні  ліки» - 525 тис.583 

грн. – 3,5 % 

 

Впродовж звітного періоду проводились роботи по зміцненню 

матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів первинної 

ланки. Джерелами фінансування були кошти районного бюджету, кошти, 

надані  сільськими/селищними радами, депутатами обласної та районної рад. 

У цьому періоді, також була отримана благодійна допомога для 

Седнівської амбулаторії та Жеведського фельдшерського пункту. 

За період проводились поточні, капітальні ремонти будівель, споруд, 

систем опалення, медичного устаткування, також було придбано нове медичне 

обладнання, санітарний автомобіль, котли, обігрівачі та інше. 

Була виготовлена проектно-кошторисна документація по реконструкції 

Боровиківського та Новоселівського фельдшерських пунктів, по реконструкції 

другого поверху Редьківської сімейної амбулаторії під службове житло, по 

капітальному ремонту систем газопостачання із заміною роторних газових 

лічильників на мембранні в 6 лікувальних закладах (Петрушинський, 

Вознесенський, Новобілоуський, Халявинський фельдшерські пункти, 

Старобілоуська та Анисівська сімейні амбулаторії). 

На сьогодні всі лікувальні заклади, що опалюються твердим паливом, 

забезпечені ним в необхідній кількості.  

Всі сімейні амбулаторії забезпечені санітарними автомобілями, 

фельдшерсько-акушерські пункти – велосипедами. Всі лікувальні заклади 

первинної ланки телефонізовані, оснащені холодильним обладнанням, 

фізіотерапевтичною апаратурою, засобами для вимірювання артеріального 

тиску (тонометрами), глюкометрами. Всі сімейні амбулаторії забезпечені 

електрокардіографами, окремі - комп’ютерною технікою.  

 

5. Комунальна установа «Чернігівський районний трудовий архів» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

Основними завданнями трудового архіву є: 

- приймання та зберігання документів з особового складу та документів 

тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності і підпорядкування, розташованих на території району, або 
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ліквідованих підприємств, установ і організацій, що були зареєстровані або 

діяли на території району і не мають правонаступників; 

- приймання від підприємств, установ, організацій джерел 

комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-

господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не 

закінчилися; 

- облік документів, що зберігаються, у тому числі, шляхом створення і 

підтримання облікових баз даних та інші завдання. 

 

За звітний період з грудня 2016 року  по листопад 2017 року на 

утримання Чернігівського районного трудового архіву було витрачено 152030 

грн., з них: 

- на заробітну плату - 104792 грн; 

- нарахування на заробітну плату - 25390 грн;  

- на енергоносії - 16848 грн;  

- на канцтовари – 3000 грн.; 

- придбання архівних  коробок – 2000 грн. 

 

За штатним розписом установа має 1,5 посади – начальника та 

бухгалтера. 

За  звітний  період   до районного  трудового архіву надійшло 39 фондів 

від ліквідованих установ різних форм власності загальною кількістю 1457 

справ.    

З грудня 2016 року по листопад 2017 року до трудового архіву з 

письмовими та усними запитами звернулося 1257 жителів м. Чернігова, 

Чернігівського району та області, а також 52 жителя інших міст України та із 

ближнього зарубіжжя. 

Протягом звітного періоду було виконано 1244 запити соціально-

правового характеру, з них: 

 - 605 довідок про розмір заробітної плати; 

 - 424 довідки про кількість відпрацьованих трудоднів; 

 - 113 довідок про підтвердження трудового стажу громадян (прийом та 

звільнення); 

-  32 довідки про відсутність документів; 

 - 70 довідок  для  нарахування пенсії на пільгових умовах 

(трактористам, дояркам, мулярам, газоелектрозварникам, учасникам ліквідації 

аварії на ЧАЕС). 

З питань оформлення документів тимчасового характеру та з особового 

складу надаються консультації на звернення керівників установ, підприємств та 

організацій, фермерських господарств Чернігівського району. 

 

6. Комунальний  заклад «Чернігівська  районна  централізована  

бібліотечна  система»  Чернігівської районної ради  Чернігівської  області. 

 Централізована бібліотечна система (ЦБС) налічує 54 заклади:  

- центральна районна бібліотека;  
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- центральна бібліотека для дітей (смт Михайло-Коцюбинське), дві 

селищні (Олишівська, Седнівська);  

- 50 сільських бібліотек-філій.  

ЦБС координує роботу 17 клубів-бібліотек. 6 бібліотек-філій ЦБС є 

опорними, це база для проведення масових заходів, організації навчання, 

обміну досвідом: центральна районна бібліотека та центральна бібліотека для 

дітей, Олишівська селищна бібліотека, Новоселівська, Іванівська, Ладинська 

сільські бібліотеки-філії.  

У бібліотеках району працює 61 чол.  

Протягом періоду фонд Чернігівської районної ЦБС поповнено  

виданнями, отриманими: 

- від обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Короленка (1063 

примірники);  

- з обмінного фонду Національної парламентської бібліотеки України 

(100 примірників);  

- за рахунок районного бюджету (1890 примірників);  

- від благодійників, меценатів, читачів (247 примірників).  

Усього отримано 3,3 тис. примірників на загальну суму 102 тис. грн. 

Передплачено 1,7 тис. примірників періодичних видань на суму 21 тис. грн. 

Закладами ЦБС забезпечено випуск семи друкованих видань і 

організовано їх популяризацію серед користувачів бібліотек району.  

До користування послугами закладів ЦБС залучено 26,6 тис. осіб, що 

становить 51,2% населення району. Кількість видачі документів та інформацій 

становить 527 тис. примірників.  

Центральною районною бібліотекою організовуються практикуми для 

новопризначених колег, для бібліотекарів району готуються семінари-наради, 

практикуми та тренінги.  

В районі проведено такі бібліотечні акції: «Добром зігріте серце» (для 

людей з особливими потребами), «Поруч з тобою – ветеран» (для ветеранів 

війни) та інші. Центральною районною бібліотекою також ведеться робота по 

підготовці та проведенню історико-краєзнавчих екскурсів, творчих бенефісів,  

зустрічей з письменниками, краєзнавцями, громадськими діячами. 

Слід зазначити, що додаткову фінансову підтримку в реалізації 

бібліотечних ініціатив надають: ДП «Чернігіврайагролісгосп»; КП 

«Чернігіврайагробуд»; ПОП ім. Войкова; ДОЧП «Левона-С»; фермерське 

господарство «Володимир»; ПБП «Вимал»; ДЮСШ «Колос»; Чернігівське 

лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів; ПАТ НПО 

«Чернігів еліткартопля»; ТОВ «Зерно-злата» та інші. 

 

7.  Комунальне підприємство « Чернігівське  районне бюро  технічної 

інвентаризації « Чернігівської  районної ради  Чернігівської  області  
відповідно  до  Статуту  проводить  технічну інвентаризацію   та   реєстрацію  

прав власності на  об»єкти  нерухомості. 
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За  11  місяців  поточного року  комунальне  підприємство  виконало  

робіт  на 1532423 грн.,  з  них:   

- по  фізичних  особах  становить – 805559 грн.; 

- по  юридичних  особах – 726864 грн. 

Всього працівники  підприємства  виконали 2170  замовлень,  з  яких:  - -    

юридичні  особи – 171  замовлення; 

- фізичні  особи – 1999 замовлень. 

Підприємством  перераховано  податків на  суму 629445 грн. в тому  

числі: 

- ПДВ  - 245500 грн.; 

- податок  з  доходів найманих  працівників – 160253 грн.; 

- військовий  збір  - 13267 грн.; 

- орендна  плата  за землю – 3617 грн.; 

- до  Пенсійного  фонду  України – 195565 грн.; 

- авансові внески податку на прибуток  за 9  місяців – 2332 грн. 

 

Частина  чистого прибутку  складає 8911 грн. 

 

В  порівнянні  з  аналогічним  періодом 2016  року  досягнуто  збільшення  

надходжень у  загальному  обліку  та  виконанні  кількості   замовлень. 

 

8. Комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний центр» 

Чернігівської  районної ради  Чернігівської області. 

Відповідно до Статуту підприємство займається: 

- проектуванням різних видів об’єктів будівництва (індивідуальних і 

громадських); 

- виконання передпроектних видів робіт, що стосуються будівництва 

об’єктів архітектури; 

- надання консультаційних послуг населенню по питаннях 

містобудування, архітектури та будівництва. 

За звітний  період  виготовлено проектно-кошторисної документації на 

32 об'єкти  архітектури по реконструкції, капітальному  ремонту, проектуванню 

індивідуальних житлових будинків, а саме:       

- реконструкція  дошкільних та шкільних навчальних закладів в селах 

Старий Білоус, Смолин, Новий Білоус, Халявин, смт Олишівка, смт 

Гончарівське, смт М.Коцюбинське, с. Дорогинка Ічнянського району ; 

-  реконструкція амбулаторії в сел. Седнів; 

- реконструкція амбулаторії в с. Редьківка під службове житло для 

медичних працівників; 

- реконструкція нежитлового приміщення в м. Чернігів по вул. 

Рокосовського під влаштування в ньому відділення АТ «Ощадбанк» для людей 

з обмеженими можливостями; 

- капітальний ремонт адміністративної будівлі в м. Чернігів по вул. 

Шевченка, 48; 
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- капітальний ремонт даху будівлі Чернігівського обласного лялькового 

театру ім. О.П. Довженка в м. Чернігів; 

- проекти індивідуальних житлових будинків тощо . 

На  сьогоднішній день на підприємстві на постійній основі працюють 2 

фахових спеціаліста. Також мається можливість при потребі залучати 

необхідних  фахівців за угодами. 

Протягом періоду спеціалістів підприємства залучали до фахових 

робочих груп районної ради. 

 

9. Чернігівське районне комунальне підприємство 

«Чернігіврайагробуд».   

Відповідно до Статуту здійснює ремонтно-будівельні та монтажні 

роботи, розробляє  проектно-кошторисну  документацію, надає автотранспортні  

послуги та послуги при будівництві різних об’єктів, виготовляє столярні 

вироби та  інше. 

 На даний час на підприємстві працює 27 працівників   (в т.ч. інженерно-

технічний персонал – 9 чол. (із них: 4 чол. мають вищу будівельну освіту, 3 чол. 

вищу освіту, 2 чол. – неповну  будівельну вищу освіту), муляр – 3 чол., маляр-

штукатур – 8 чол., столяр – 3 чол., тесляр-1 чол., рамник – 1 чол., водій – 1 чол., 

машиніст автокрану – 1 чол. 

Матеріально-технічна база підприємства оснащена транспортними 

засобами – КАМАЗ, УАЗ, ВАЗ, САЗ, екскаватор, автокрани 80-90 років 

випуску. 

   

  В 2017 році підприємством     виконані будівельно-монтажні роботи  на 

таких об’єктах : 

- ремонт головного корпусу ПБЛТ «Седнів» за адресою:Чернігівська 

область,Чернігівський район,смт.Седнів,вул..Шевченко 59   -                 1 196 

371,20 грн. 

- капітальний ремонт ДНЗ с.Льгів Михайло-Коцюбинська селищна рада-

596 645.93  грн. 

- поточний ремонт приміщень  адмін. будівлі – Чернігівська районна рада -

15 586.60 грн., 

- Чернігівський механічний завод – ремонт тепломережі  -144 451.20 грн. 

- відділ освіти Чернігівської РДА – поточний ремонт Пісківської НВК – 

18 636.00 грн. 

 

Всього за 2017 рік виконано будівельно-монтажних робіт на суму 

1 971 690.33 грн. 

 

Надані інші послуги на суму – 144 644.68 грн. 
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Всього за 2017 рік виконано будівельно-монтажних робіт та надано 

послуг  на суму 2 116 335.01 грн. 

 

10.  Дочірнє  підприємство «Агробудкомплект» Чернігівського  

районного комунального  підприємства «Чернігіврайагробуд»   

 

За  січень - листопад  2107  року  дохід від  виконання будівельно-

монтажних робіт склав 1220,00 тис.грн.,  інший дохід  від  операційної  

діяльності – 119,4 тис.грн. 

 

Будівельно-монтажні роботи  виконувалися  на таких об’єктах : 

- капітальний  ремонт системи опалення  Ковпитської ЗОШ І-ІІІ ступенів-   

754,3 тис. грн.   

-   реконструкція і  технічне  переоснащення приміщень  комплексу 

будівель  комбінату  по  виготовленню  комбікормів під комбінат  по  

виготовленню  хлібопродуктів та  комбікормів с. Горбово, Куликівського 

району - 136,7 тис. грн.    

- поточний  ремонт  котельні Довжицького НВК – 119,7 тис. грн.  та  інше. 

-  

  Середньооблікова  чисельність  працівників за 9 місяців поточного  року  

склала 4 чол., вартість  активів підприємства  за 9  місяців 2017  року –                 

352,1 тис. грн. 

 

7. Зв'язок з виборцями 

 

           Згідно пункту 13 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   голова районної  ради забезпечує роботу з 

розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде 

особистий прийом громадян. 

 

 Робота по розгляду звернень громадян   здійснюється за двома 

форматами: особистий прийом громадян та робота з письмовими 

зверненнями, заявами, скаргами. 

  

Голова районної ради,   щоденно здійснював особистий прийом громадян 

без обмежень в днях прийому та годинах.  

З початку 2017 року на особистому прийомі голови Чернігівської 

районної ради  побувало  48 громадян.   

       Письмові пропозиції, заяви та скарги, що надходять до районної ради, 

приймаються та реєструються в журналі в  день їх надходження та подаються 

на розгляд голови  районної ради.  

Вирішення деяких порушених у звернені питань належить до компетенції 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на місцях, органів 

внутрішніх справ та суддів.  Тому частину звернень громадян, що надійшли до 

районної ради, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення 
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громадян» направлено за належністю до місцевих органів влади. Хід виконання 

та результати розгляду звернень перебувають на контролі районної ради.  

З початку року на адресу Чернігівської районної ради надійшло 31 

письмове звернення громадян, з них 7 – колективних.  Питання, що 

порушувалися у зверненнях стосувались: 

-  надання матеріальної допомоги; 

-  транспортного обслуговування населення;  

- питань благоустрою та ремонту доріг; 

- скарг на представників влади; 

- подяк (жителі с.Жукотки дільничному інспектору поліції); 

- клопотання щодо заохочення працівника культури (зав. клубом  

Науменко А.І. за організацію і проведення Дня села в с.Товстоліс). 

 

Районною радою  розглянуто 24 депутатських звернень ( в 2016 році  - 62 

звернення), в тому числі  1 – від народного депутата України.  З них: 

- 10  звернень депутатів районної ради стосовно вирішення нагальних 

питань життєдіяльності громад району; 

-  3 -  пропозиції до проекту  бюджету на наступний рік; 

- 13 - здійснення депутатських повноважень в районній раді. 

 

З початку року до районної ради надійшло 16 запитів на отримання 

публічної інформації: 

- щодо діючих програм з соціальної адаптації учасників АТО та їх 

сімей; 

- щодо діючих програм в галузі охорони здоров`я; 

- щодо  здійснення діяльності районної ради; 

- щодо здійснення діяльності сільських, селищних рад;  

- щодо  результатів голосування на місцевих виборах. 

 
 

 Щовівторка головою райради проводився прямий телефонний зв'язок з 

мешканцями нашого району. Попередня практика «гарячої лінії» була 1 раз на 

місяць.  За 2017 рік зателефонували на особисту розмову  44 громадянина ( в 

2016  році – 34 громадянина). 
 

 За звітний період   проведено 16 виїзних приймалень ( в 2016 році – 19 

виїзних приймалень)  в населені пункти району під час який порушувалися 

найважливіші питання що стосуються оренди паїв, надання освітніх, 

культурних, медичних послуг  інші питання життєдіяльності. 

 

8. Взаємодія з органами місцевого самоврядування  

 

У звітному періоді районна рада взаємодіяла з органами місцевого 

самоврядування.  

 

На початку 2017 року в районі відбулося 50 загальних зборів громадян.  
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Голова районної ради  взяв участь у роботі  14 загальних зборів 

громадян ( в 2016  році – в 13 зборах)  в таких населених пунктах:  

Кувечичі, Іванівка, Дніпровське, Олишівка,  Рудка, Михайло-

Коцюбинське, Роїще, Довжик, Халявин, Хмільниця, Редьківка,  Гончарівське, 

Терехівка, Мохнатин.   

 

Заступник голови районної ради Поліщук В.А. брав  участь у 8 загальних 

зборах сіл:        

    Черниш, Вознесенське, Боровики,  Киселівка,  Седнів, Брусилів,  

Петрушин та Боромики.  

Також брали участь у зборах громадян  депутати ради: 

Ланько В.О. - с.Кувечичі, с.Редьківка, с.Довжик, с.Мохнатин; 

Пономаренко М.Д. - с.Брусилів та  с.Хмільниця,; 

Шпилька Ю.М. – с.Андріївка, с.Ведильці,  

Шостак А.М. – с.Трисвятська Слобода, с.Павлівка,  

Деревянко О.А.  – с.Количівка, с.Красне,  

Асауленко В.М. – с.Киїнка, с.Слабин,   

Ващенок Б.М. – с.Редьківка,                  

Власенко Г.Г. - с.Дніпровське,  

Галковська Н.М. - с.Рудка, 

Гетта О.І - с.Мньов,   

Дуденко А.М. - с.Анисів,  

Загаба В.М. – с.Жукотки,   

Ігнатова Н.В. - с.Жеведь,  

Кубрак М.М. - смт.Михайло-Коцюбинське,   

Кудря В.В. - с.Дніпровське,   

Кужель М.М.- с.Ковпита,  

Куйбіда С.І.  - с.Серединка,   

Купрієнко М.М. - с.Кувечичі,     

Лазарева Н.В. - с.Хмільниця,  

Лугина С.М. - с.Шестовиця,  

Луговський В.М. - с.Жукотки, 

Мацерук Л.Т. - смт.Гончарівське,  

Мисюра О.О. - смт.Олишівка,  

Носенок Ф.М. - с.Брусилів, 

Сич О.Д. - с.Терехівка,  

Трейтяк С.С. - с.Ладинка,   

Шатирко А.Г. - с.Дніпровське,  

Шегеда С.В.- с.Кархівка,            

Школа І.М. - с.Хмільниця,  

Юрченко М.Г. - с.Мохнатин , 

Ярмоленко В.Г. - смт.Олишівка. 
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Всього  33 депутати прийняли участь у зборах представників громадян.   

Не приймали участь у проведенні загальних зборів громадян – 13 

депутатів.  

 

   В 2017 році проходили вибори  сільських голів в трьох територіальних 

громадах району. Голова районної ради  брав участь у пленарних засіданнях 

Дніпровської, Новобілоуської та Роїщенської  сільських рад на яких 

визнавались повноваження обраних сільських голів.  

     В зв’язку зі складеними повноваженнями  Кувечицького сільського 

голови  районна рада надавала методичну допомогу  депутатам місцевої ради 

щодо  обрання секретаря ради та інших питань діяльності. 

 

Районною радою проведено 4 семінари-навчання для посадових осіб 

органів місцевого самоврядування сільських та селищних рад, на яких 

розглядалися питання: 

- щодо забезпечення запобігання корупції в органах місцевого 

самоврядування; 

- щодо основних засад реформування служби в органах місцевого 

самоврядування України; 

- щодо оренди комунального майна; 

- щодо розроблення та дотримання посадових інструкцій працівниками 

органів місцевого самоврядування; 

- щодо щорічних відпусток (графік надання, оформлення, перенесення 

відпустки та відкликання з неї). 

 

9. Виступи у засобах масової інформації  

 

З метою  популяризації   діяльності    місцевого         самоврядування, 

інформування громадян про роль та специфіку діяльності органів місцевого 

самоврядування  Чернігівська  районна рада співпрацює з  редакцією газетою 

«Наш край».  

На шпальтах друкованого засобу голова районної ради інформував 

населення про: 

- діяльність районної ради щодо забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет мешканців Чернігівського  району; 

- проведення працівниками виконавчого апарату районної ради дня 

довкілля; 

- забезпечення КП «Чернігівводоканал» водопостачанням мешканців 

с.Жавинка; 

- реформу децентралізації місцевого самоврядування (3 публікації); 

- важливість виборів до об’єднаних територіальних громад; 

- надання мешканцям Чернігівського району адміністративних послуг 

 в отриманні паспорта громадянина України у формі ІD – картки;  

- благодійну допомогу депутатів районної ради землякам І окремої 

танкової Сіверської бригади, які перебувають в АТО та інші. 
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10 .  Співпраця з Чернігівською районною державною адміністрацією 

 

 Незважаючи на те, що районна рада делегувала ряд своїх повноважень 

районній державній адміністрації всі важливі питання, і, зокрема, ті, що 

стосуються соціально-економічного розвитку, бюджету,  земельних відносин, 

утримання та використання об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району   вирішуються спільно. 

 

 Голова районної ради є членом  Колегії Чернігівської районної державної 

адміністрації,  спільно із головою районної державної адміністрації проводить  

щотижневі загально районні  наради та бере участь у загально районних 

заходах. 

 

ІІ. Діяльність Ларченка О.М.,  

як керівника  виконавчого апарату районної ради 

 

           Відповідно до  пунктів 9, 10 та  11  частини 6 статті 55 Закону 

України «Прол місцеве самоврядування в Україні»   голова  ради  призначає 

і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого 

апарату районної ради, здійснює керівництво виконавчим апаратом ради, є  

розпорядником  коштів,  передбачених на  утримання ради та її  виконавчого  

апарату. 

 

1.Розпорядження голови районної ради 

 

За звітний період підготовлено та видано 230 розпоряджень ( в 2016  році- 

134 розпоряджень), з  них: 

 88 розпорядження з питань основної діяльності районної ради,        

 142 - з кадрових питань. 

 

 42 спільних розпоряджень  з Чернігівською районною державною 

адміністрацією ( в 2016  році – 38 спільних  розпоряджень), з них: 

 25 -  стосуються  нагороджень; 

 13 -  внесення змін до розпису районного бюджету; 

 4 -    інших. 

 

2. Склад виконавчого апарату Чернігівської районної ради 

 

Виконавчий апарат районної ради налічує  12 посадових осіб,  загальна 

чисельність працівників – 18 чоловік.    Колектив районної ради за звітний 

період оновився 4-ма посадовцями, зокрема: 

- Товстоліс Олена Валеріївна – спеціаліст І категорії організаційного 

відділу виконавчого апарату районної ради; 

- Решетник Наталія Миколаївна – начальник загального відділу 

виконавчого апарату районної ради; 
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- Хренова Наталія Геннадіївна – начальник комунального відділу 

виконавчого апарату районної ради та 

- Руденко Ганна Геннадіївна  -  спеціаліст І категорії відділу фінансово-

господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради. 

 

У районній раді функціонує 6 відділів: 
 

- фінансово-господарського забезпечення - 7 працівників  з них 2 

посадові особи органів місцевого самоврядування; 

- організаційний  - 2 посадові особи органів місцевого самоврядування; 

- загальний  - 2 посадові особи органів місцевого самоврядування 

- інвестицій - 1 осадова особа органів місцевого самоврядування; 

- комунального майна - 1 осадова особа органів місцевого 

самоврядування; 

- юридичний - 1 осадова особа органів місцевого самоврядування. 

Робота всіх відділів виконавчого апарату районної ради направлена на 

допомогу по забезпеченню виконання  повноважень депутатами районної ради. 

Працівники виконавчого апарату районної ради працювали згідно  

Положення про виконавчий апарат  районної ради, Положення про відділи 

виконавчого апарату районної ради та посадових інструкцій.  Забезпечували  

підготовку пленарних засідань ради та засідань постійних комісій, готували та 

візували  проекти рішень, забезпечували  наповнення інформаційного блоку 

веб-сайту та сторінки  Facebook, виконували  інші доручення голови районної 

ради. 

 

Щомісячно  працівниками  виконавчого  апарату  районної ради   

організовуються,  готуються та  проводяться    постійні  комісії, робочі  групи,   

сесії районної ради,  навчання,  конференції та  інше. Це,  майже,  десять  

засідань  щомісячно. 

 

За період роботи з жовтня 2016 року по листопад 2017 рік працівники 

виконавчого апарату районної ради   використали  212 пачок паперу А-4 по 500 

листів, що становить  106 000 аркушів.  

Щомісячно  використано  по 17,5 пачок паперу. 

 

Голова районної ради щотижня проводить  апаратні наради з 

працівниками виконавчого апарату районної ради. 

 

3. Про роботу відділів виконавчого апарату районної ради 

 

Юридичний відділ виконавчого апарату районної ради приймав 

участь в розгляді 12 справ. З них: в судах загальної юрисдикції – 4 справи                      
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( в т.ч. - 3 справи із земельних питань, 1- адміністративна); в спеціалізованому 

Господарському суді розглянуто 8 справ. 

За результатами розгляду цих справ: 

1) стягнуто з ЧРДА на користь районної ради: 

- 42290,03 грн.  (відшкодування витрат за послуги охорони приміщень); 

- 19049,12 грн. ( відшкодування витрат за спожиту електроенергію). 

Всього: 61339,15 грн. 

2) суд відмовив фізичній особі (Котельчук) в скасуванні рішення 

Чернігівської районної ради народних депутатів Чернігівської області 8 сесії 21 

скликання «Про затвердження матеріалів інвентарізації земель» від 05.07.1991, 

правонаступником якої є районна рада. 

Значимість постановленого судом рішення є великою, оскільки, в разі 

скасування вказаного рішення ради, переважна більшість сільських рад, які вже 

оформили своє право на користування пасовищами могли його втратити. Бо 

саме на підставі цього  рішення сільським, селищним радам видано державні 

акти на право постійного користування. 

 Юридичний відділ вів претензійну роботу з орендарями нерухомого 

майна, що є спільною власністю сіл, селищ Чернігівського району. За звітний 

період було виставлено 13 претензій.  

 Робота по стягненню боргів з орендарів продовжується. 

  На даний час зареєстровано позови в Господарському суді Чернігівської 

області про стягнення з ЧРДА: 

- збитків за спожиту теплову енергію 135982,53 грн.; 

- витрат за послуги охорони приміщень 16197,81 грн. 

- За дорученням голови районної ради юридичний відділ 

      1) готував: 

     - відповіді на звернення громадян, на запити правоохоронних органів, 

     - звернення до правоохоронних органів; 

2) надавав правову допомогу сільським селищним головам. 

 

Основним завданням відділу фінансово-господарського 

забезпечення  виконавчого  апарату  районної  ради є здійснення 

матеріально-технічного, господарсько-побутового, фінансового забезпечення 

діяльності районної ради, ведення бухгалтерського обліку, забезпечення 

контролю за економним та ефективним використанням матеріальних ресурсів 

для роботи ради в цілому, запобіганню виникненню негативних явищ у її 

фінансово-господарській діяльності, виконання доручень голови ради. 

Відділ складається з 7 працівників, з них: 2 посадові особи місцевого 

самоврядування, які безпосередньо зайняті веденням бухгалтерського обліку в 

установі, 1 – службовець та 4 технічні працівники (водій, двірник, дві 

прибиральниці). Очолює відділ головний бухгалтер – Сливко Марія 

Анатоліївна з 1 вересня 2014 року. 
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За період з жовтня 2016 року по листопад 2017 року районною радою, 

як бюджетною установою, було проведено касових видатків на суму 3 млн. 

885,1 тис.грн., з них: 

- на заробітну плату та нарахування на неї – 2 млн. 616,5 тис.грн.; 

- послуги (включаючи комунальні) – 956,1 тис.грн.; 

- на матеріальні ресурси – 270,6 тис.грн.; 

- інші видатки – 23,9 тис.грн.; 

- відшкодування витрат на проїзд депутатів для участі в засіданнях 

комісій, Президії та сесій районної ради – 18,0 тис.грн. 

За даний період районна рада уклала 112 господарських договорів на 

закупівлю матеріалів та послуг, що у порівнянні з попереднім аналогічним 

періодом більше на 20%. Середня ціна договорів складає 11,0 тис.грн. Два 

договори уклали за переговорною процедурою закупівлі, а саме договори на 

закупівлю електричної та теплової енергії, так як вартість закупівлі перевищила 

200 тис.грн. Через систему Prozorro були проведені закупівлі бензину для 

службових автомобілів, комп’ютерної техніки, послуг з охорони приміщень, 

послуг з поточного ремонту даху адмінбудівлі.  

Починаючи з другої половини 2016 року частинами був проведений 

поточний ремонт даху 4-поверхової адміністративної будівлі, шляхом повної 

заміни його покриття на загальну суму 110,9 тис.грн. Слід зазначити, що 

прийняття виконаних робіт за якістю відбувалось через створення внутрішньої 

робочої групи за участі виконавця цих робіт.  

Також було проведено технічне обстеження двоповерхової 

адмінбудівлі (1958 року забудови)  на предмет необхідності проведення 

капітального ремонту та першочерговості даних робіт, так як стан будівлі 

унеможливлює його подальшу нормальну експлуатацію. На наступний 

бюджетний 2018 рік районна рада заклала в потребу кошти на виготовлення 

проектної документації по ремонту фундаменту будівлі. 

Протягом періоду проводились поточні ремонти фасаду будівлі та 

внутрішніх приміщень на загальну суму 31,8 тис.грн. 

З жовтня 2016 року відбулося часткове оновлення основних засобів 

районної ради, а саме було придбано: газонокосарку, снігоприбиральну 

машину, комп’ютерну техніку, меблі, малий зал обладнали маршрутизатором 

для  підключення до мережі Інтернет, замінили вже зношені деталі, шини на 

двох службових автомобілях. Це обійшлося установі в 115,7 тис.грн. 

Слід зазначити, що районна рада також посприяла у забезпеченні 

матеріальними ресурсами центру надання адміністративних послуг 

Чернігівської райдержадміністрації, а саме надала в оренду сучасні персональні 

комп’ютери у зборі та меблі. 

Протягом звітного періоду відділ, під керівництвом заступника голови 

ради Поліщука В.А., проводив роботу щодо виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0259 га під 

адмінбудівлями та гаражами, що перебувають на балансі районної ради. На 
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даний момент, ця робота не завершена через неузгодженість меж ділянки 

райради з сусідніми.   

Приміщення адмінбудівель, гаражів за адресою м. Чернігів, 

вул.Шевченка, 48 та Шевченка, 162 загалом орендують 28 підприємств, 

установ, організацій та фізичних осіб. Відділ фінансово-господарського 

забезпечення щомісячно нараховує орендарям суми до відшкодування 

комунальних та інших видатків, орендну плату, проводить серед орендарів 

роз’яснювальну роботу щодо необхідності економії енергоносіїв, постійно 

пропрацьовує борги дебіторів-орендарів, готує усю необхідну документацію та 

розрахунки для стягнення заборгованості у судовому порядку, якщо такі факти 

мають місце. За даний період роботи факти простроченої кредиторської 

заборгованості перед постачальниками матеріалів, послуг були відсутні. Варто 

зазначити, що проблеми із заборгованістю перед постачальником теплової 

енергії залишились позаду, так як найбільші орендарі-бюджетні установи 

уклали самостійні договори з ним. Це значно зменшило навантаження на 

районний бюджет та на робочий час одразу двох відділів виконавчого апарату 

районної ради (юридичний та фінансово-господарського забезпечення). 

Протягом 2017 року районна рада перевірялась Фондом із соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності за період з 2011 року по січень 

2017 року та Управлінням північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській 

області (далі – Держаудитслужба) за період з 01.01.2014 р. по 28.04.2017 року. 

Держаудитслужбою були виявлені наступні порушення:  

1. Покриття витрат сторонніх юридичних осіб, що виникло через 

неплатоспроможність деяких орендарів приміщень; 

2. Зарахування коштів від оренди майна бюджетної установи на 

спеціальний фонд, що на думку працівників Держаудитслужби, має 

зараховуватись на загальний фонд; 

3. Надання «пільги» з орендної плати фізичним особам-підприємцям, 

котрі орендували приміщення під столову. 

Друге та третє порушення районна рада оскаржуватиме в судовому 

порядку. 

Варто згадати, що за результатами перевірки Держаудитслужби 

районного бюджету, рада винесла на розгляд постійної комісії з питань 

бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку питання щодо 

створення єдиного в районі порядку надання інших субвенцій та інших 

додаткових дотацій для уникнення в майбутньому порушень чинного 

законодавства. Бюджетна комісія прийняла рекомендацію та направила її 

сільським/селищним радам та Чернігівській райдержадміністрації для 

належного розгляду. 

У 2017 році відділ розробив облікову політику, положення про 

організацію бухгалтерського обліку в районній раді, робочий план рахунків, які 

були відсутні до цього часу. Також на кінцевій стадії знаходиться проведення 

інвентаризації усіх необоротних активів, запасів, що перебувають на балансі 

районної ради. Кількість найменувань групових об’єктів необоротних активів 

та запасів налічує приблизно 750 предметів, інвентарні номери присутні лише 
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орієнтовно на 5 % цих об’єктів, що значно ускладнює ідентифікацію кожної 

одиниці основних засобів. Тобто дана інвентаризація за формою являє собою 

відновленням обліку оборотних, необоротних активів. Слід сказати, що 

реальна, не формальна інвентаризація не проводилась десяток років. 

На начальника відділу також додатково покладені обов’язки куратора 

комісії з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку, 

голови тендерного комітету ради, секретаря комісії з тимчасової втрати 

працездатності. Головним бухгалтером погоджуються усі договори щодо 

закупівлі товарів, робіт послуг, договори оренди рухомого, нерухомого майна 

ради, договорів на відшкодування комунальних та інших видатків, підготовка 

та/або погодження розпоряджень голови ради щодо фінансово-господарської та 

кадрової роботи  виконавчим  апаратом районної ради. 

За один календарний рік відділ фінансово-господарського 

забезпечення підготував 53 звіти в різні контролюючі органи та додатково за 

моїми дорученнями постійно готує управлінську звітність. 

Відділ фінансово-господарського забезпечення у своїй роботі постійно 

співпрацює з сільськими/селищними радами, обласною радою, іншими 

районними радами, надає пропозиції голові районної ради щодо більш 

ефективного, раціонального та економного використання коштів установи, за 

потреби, надає консультативну допомогу підпорядкованим районній раді 

установам. 

 

Економічні основи місцевого самоврядування перебувають в залежності 

від ефективного управління комунальним майном. Одним з пріоритетів в роботі 

районної ради є забезпечення професійного менеджменту щодо комунальної 

власності. Координує  даний  напрямок  відділ  комунального  майна  

виконавчого  апарату  районної ради. 

 

Відділом комунального майна районної ради за  звітний  період 

підготовлено 37  проектів рішень з питань управління комунальним майном 

щодо:  

- передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району;  

- надання згоди на реконструкцію системи теплозабезпечення; 

- затвердження Статутів комунальних підприємств; 

- затвердження Положень про комунальні заклади та установи; 

- затвердження та внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району; 

- укладання контрактів з керівниками комунальних установ та ряд інших 

питань. 

 

Районною радою проведена робота по безоплатній передачі бюджетних 

установ культурного та освітнього напрямку та майна закріпленого за цими 

установами, що перебувало у спільній власності територіальних громад сіл, 
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селищ Чернігівського району до Михайло-Коцюбинської, Гончарівської та 

Іванівської територіальних громад.  

 

Для прийняття рішень  про безоплатну передачу бюджетних установ та їх 

майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району у комунальну власність Гончарівської, Іванівської та Михайло-

Коцюбинської територіальних громад  районною радою  та відділом 

організовано 4 наради  за участі  представників: 

-  відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації; 

 - департаменту освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації;  

-  Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування;  

-  Кіптівської об’єднаної територіальної громади; 

-  Гончарівської, М.Коцюбинської, Іванівської територіальних громад. 

 

На цей час проходять  заходи  по підготовці до передачі: 

-  Олишівській об’єднаній територіальній громаді  бюджетних установ 

культурного та освітнього напрямку та майна, що перебуває на балансі установ 

та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району; 

-   Іванівській об’єднаній територіальній громаді будівель (комплексів 

будівель), де розміщені структурні підрозділи КЗ «Чернігівський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

У попередні роки рецензування звітів про оцінку майна, на підставі яких 

майно передавалось в оренду, здійснювалось в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради, а конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

не здійснювався зовсім.   

 

У 2017 році у Чернігівській районній раді запроваджено конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності та рецензування звітів. 

 

Рішенням Чернігівської районної ради затверджено Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.  

Згідно з вимогами чинного законодавства організовано конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна для 

передачі приміщень в оренду.  

Протягом 2017 року прийнято 46 заяв про участь у конкурсах і проведено 3 

засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які були 

залучені для проведення незалежної оцінки 16 об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.  

Здійснення оцінок контролюється виконавчим апаратом Чернігівської 

районної ради як за строками, так і за якістю проведення. 

Хренова Н.Г. - начальник  відділу комунального майна,  яка має 

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача у встановлені законодавством строки 

рецензує матеріали незалежних оцінок на  відповідність звітів про оцінку. 
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  На сьогоднішній день нагальним питанням в управлінні майном є 

списання основних засобів установ, закладів, яке не придатне для подальшого 

використання, або морально чи фізично зношене.  

Начальниокм відділу комунального майна розроблено проект  Положення 

про порядок відчуження, списання та передачі майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району. 

 

Відділом інвестицій виконавчого апарату районної ради проводиться 

постійний моніторинг інформації про актуальні грантові програми у сфері 

соціального та аграрного розвитку, освіти, охорони здоров»я, культури, 

охорони навколишнього природного середовища тощо. 

Вся актуальна інформація про грантові програми оприлюднюється на веб-

сайті Чернігвської районної ради та офіційній сторінці Чернігвської районної 

ради у соціальній мережі Facebook.  

Відділом  надано методичну допомогу  громадській організації «Центр 

взаємодії» (м.Чернігів) та комунальному закладу «Чернігівська районна 

централізована  бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області у підготовці заявки на участь в інвестиційному проекті ПУЛЬС 

(розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні), який 

оголошений міжнародною організацією ІREX. Заявка пройшла відбір 

міжнародної організації ІREX, а працівники комунального закладу приймають 

участь у проведені заходів в рамках проекту ПУЛЬС. 

Начальник відділу спільно з сільськими радами Чернігівського району 

підготував  11 інвестиційних проектів, а саме: 

-  будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вулиць  с.Полуботки 

від КТП-70. Загальна вартість проекту складає  - 262,9 тис.грн.; 

- будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вулиць  с.Полуботки 

від КТП-736. Загальна вартість проекту складає  - 316,8 тис.грн.; 

- будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вулиць  с.Шевченко  

від КТП-71. Загальна вартість проекту складає  - 209,5 тис.грн.; 

- виготовлення містобудівної документації (топозйомка та генеральне 

планування з зонуванням) сіл Чернігівського району: Халявин, Полуботки, 

Шевченко, Клочків, Черниш, Павлівка, Трисвятська Слобода, Анисів. 

Загальна вартість 8 проектів складає  1238,9 тис.грн. 

 

Зазначені інвестиційні проекти розміщені на платформі Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України для проведення оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2018 році. 

 Станом на грудень 2017 року всі подані проекти знаходяться на стадії 

оцінювання. 
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 За дорученням голови районної ради відділ здійснює контрольні функції. 

За інформацією відділу та постійних комісій районної ради  рішенням  

районної ради (шістнадцята сесія) знято з контролю  100 рішень  районної ради  

як такі, що виконані в повному обсязі.  

Аналогічний проект рішення розглядається і на сьогоднішньому 

пленарному засіданні. 

 

Загальний відділ  виконавчого  апарату  районної  ради здійснює 

контрольно – технічне забезпечення заходів по підготовці сесії районної ради, 

засідань постійних комісій районної ради, нарад, що проводить голова районної 

ради, виїзних приймалень керівництва районної ради. Забезпечує запис ходу 

сесій,  висловлених зауважень і пропозицій, внесених змін і доповнень до 

проектів документів, протокольних доручень голови районної ради та 

розшифровку магнітофонних чи записаних на електронних носіях засідань 

сесій районної ради, що проводились головою районної ради. 

 За звітний період підготовлено 14 протоколів  пленарних засідань 

Чернігівської районної ради та стенограм до них, які оприлюднені на 

офіційному веб – сайті районної ради. 

 

Працівники  відділу: 

- здійснюють оформлення, облік та збереження протягом встановленого 

строку протоколів сесій районної ради, розпоряджень голови районної ради; 

- приймали  участь у проведенні 5 виїзних приймалень голови районної 

ради, 2 пленарних засідань  сесій сільських та селищних рад, 4 загальних  

зборах  громадян; 

- здійснюють розмноження рішень районної ради, розпоряджень голови 

районної ради, своєчасно доведять їх до відповідних відділів та управлінь, 

сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій, постійних 

комісій районної ради; 

- здійснюють електронний обмін службовою інформацією з органами 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатами 

районної ради, сільськими, селищними радами; 

- здійснюють оприлюднення інформації про роботу районної ради на 

офіційному веб – сайті районної ради; 

- головний спеціаліст відділу координує діяльність постійнної комісій 

районної ради з  питань законності та запобігання корупції, регламенту, 

депутатської діяльності та етики; 

 

Відділ здійснює  методичне  керівництво за проведенням  конкурсного  

відбору працівників виконавчого апарату районної ради. Оформляє протоколи 

засідань конкурсної комісії районної ради. 

 

Загальним відділом виконавчого апарату районної ради протягом 2017 

року   зареєстровано  1140 листів від органів місцевого самоврядування, 
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виконавчої влади, підприємств та організацій різних форм власності. Жодний 

лист не залишений без розгляду. 

       Загальна кількість вихідної кореспонденції за підписом голови районної 

ради  склала  1370. 

Всі документи впорядковані, прошиті та підготовлені для  передачі до 

архівного відділу Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

Організаційний  відділ виконавчого апарату районної ради забезпечує 

діяльність ради, її органів, депутатів.   

На основі пропозицій депутатів, постійних комісій  та районної державної 

адміністрації формує та контролює  план роботи ради  на рік.  

Розробляє щотижневі та місячні плани роботи районної ради та 

координує їх виконання. 

Відділ здійснює організаційні заходи з підготовки та проведення сесій, 

постійних комісій, засідань Президії районної ради.  Здійснює друк   матеріалів, 

що  розглядає сесія ради, розробляє графік засідань постійних комісій, готує 

розпорядження про організаційні заходи з підготовки чергових засідань ради та 

інше. 

Сприяє депутатам районної ради у здійсненні  їх депутатських  

повноважень. 

 

Забезпечує організацію всіх заходів, що проводяться головою та 

виконавчим апаратом районної ради, загальнорайонних заходів. Зокрема, за 

звітний період відділ організаційно забезпечив проведення: 

- семінару - навчання для депутатів районної ради на тему «Розроблення, 

внесення пропозицій та затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку району на 2017 рік» (листопад 2016 року); 

- заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування (грудень 2016року);  

- навчання для депутатів Гончарівської, Михайло-Коцюбинської та 

Іванівської об’єднаних територіальних громад (січень 2017 року); 

- навчання щодо електронного декларування для депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних голів (лютий 2017 року); 

- Форум розумних людей (квітень 2017року); 

- семінар-тренінг для посадових осіб місцевого самоврядування щодо 

основних засад реформування служби в органах місцевого самоврядування 

України (червень 2017 року); 

- виїзне засідання місцевої асоціації рад Чернігівського району Чернігівської 

області «Ради Полісся» у Національний парк «Межигір»я»(червень 

2017року); 

- Конференція Рад Чернігівського району (серпень 2017 року); 

- виїзне засідання місцевої асоціації рад Чернігівського району Чернігівської 

області «Ради Полісся» у м.Славутич, на Чорнобильську АЕС та зону 

відчуження (25 жовтеня 2017 року); 

- семінар-навчання для сільських та селищних голів (листопад 2017 року); 

- заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування (грудень 2017року). 
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        Працівники  відділу: 

- розробляють графік  проведення загальних зборів (сходів) громадян за 

місцем проживання  та контролюють його виконання; 

- організовують та приймають  участь у проведенні виїзних приймалень 

голови районної ради, пленарних засідань  сесій сільських та селищних рад,  

загальних  зборах  громадян  за участі керівництва  районної ради   та інше; 

-    координують діяльність постійних комісій районної ради з  питань: 

освіти, охорони здоров’я, соціально захисту, культури, спорту та туризму; 

земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. 

- формують  та   забезпечують участь команди депутатського корпусу 

Чернігівського району у  обласній Спартакіаді депутатів; 

-    сприяють   в   роботі   та   ведуть   діловодства   місцевої  асоціації   рад 

Чернігівського району  «Ради Полісся»; 

 

 В жовтні-грудні 2016 року відділ  забезпечував  контроль  виконання 

Програми  сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської 

районної ради та здійснював інформаційну звітність про хід виконання  на 

сторінках районної газети  «Наш край» (3 матеріали) та на веб-сайті районної 

ради. 

 З липня поточного року забезпечує  наповнення інформаційної сторінки  

у соціальній мережі Facebook.  

 

ІІІ. Діяльність Ларченка О.М.,  

як депутата Чернігівської районної ради  
 

 Як депутат районної ради діє відповідно до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», несе політичну відповідальність, звітує про 

депутатську діяльність на сесіях сільських, селищних рад та зборах 

представників громадян  населених пунктів Чернігівського району.    

  

ІV. Ініціативи голови Чернігівської районної ради 

1. Реформа місцевого самоврядування 

 

Розпорядженням КМУ від 12 серпня 2015 року за №899-р затверджено 

перспективний  план формування територій громад Чернігівської області, яким 

передбачено   6 спроможних об’єднаних територіальних громад:  Олишівська, 

М.Коцюбинська, Іванівська, Пакульська, Халявинська та Гончарівська. 

Об’єдналося  чотири громади:  Олишівська, М.Коцюбинська, Іванівська, 

та Гончарівська. 

 

   За  ініціативи голови районної ради та   підтримки  Чернігівського Центру 

розвитку місцевого самоврядування   за участі  Юрія Ганущака  - експерта з 
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питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні,  20 квітня 2017 року  проведений  ІІ Форум  розумних людей, 

де обговорювався сучасний стан реформи з децентралізації та перспективи 

подальшого об’єднання в районі. 

На  захід запрошувалися депутати районної ради,  сільські та селищні 

голови, секретарів рад, працівники медичних лікувальних закладів району, а 

також небайдужі та ініціативні громадяни. 

 

В форматі  реформи децентралізації та об’єднання територіальних громад 

району, що перебувають в процесі формування спроможних  об’єднаних 

територіальних громад    12 серпня поточного року проведено Конференцію 

Рад Чернігівського району.  

За результатами роботи прийнято Постанову, якою  утворено робочу  

групу    з  питань децентралізації та  доопрацювання  перспективного  плану 

формування   територій громад  Чернігівського  району  з представників  

сільських, селищних рад району, що перебувають в процесі формування 

спроможних ОТГ  та  приєднання до  утворених ОТГ   (2  чол. від  кожної  

сільської ради).   

2. Е-декларування та антикорупційне законодавство 

Головою ради організовано навчання щодо дотримання  

антикорупційного законодавства депутатами ради, сільськими, селищними 

головами, депутатами сільських та селищних рад, працівників виконавчого 

апарату районної ради, після проходження якого слухачі отримали сертифікати. 

За звітний період до районної ради  не надходило інформації щодо  

притягнення депутатів районної ради до адміністративної та кримінальної 

відповідальності. 

Головним спеціалістом юридичного відділу Чернігівської обласної 

державної адміністрації  проведено навчання  для  депутатів районної ради 

щодо порядку та особливостей заповнення електронної декларації.  

За дорученням голови районної ради працівники виконавчого апарату 

ради надавали консультативну допомогу всім депутатам районної ради у 

оформленні електронної декларації.   

 

3.Асоціація «Ради Полісся» 

 Голова районної ради  очолює місцеву асоціацію  рад Чернігівського 

району Чернігівської області «Ради Полісся» та є представником району в 

обласній асоціації «Ради Чернігівщини».   

В цьому році Асоціація «Ради Полісся» пройшла  перереєстрацію.  

За звітний період  проведено  два  виїзних  засідання   у Національний 

парк «Межигір»я» та  Славутицьку територіальну громаду,  Чорнобильську 

АЕС та зону відчуження. 
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4.Допомога учасникам антитерористичної операції 

 

В  жовтні місяці поточного року відбулась поїздка делегації 

Чернігівського району в 1-у окрему танкову Сіверьку бригаду, яка зараз на 

сході захищає незалежність України з метою привітання воїнів із Днем 

Захисника України, Днем Козацтва та Святою Покровою.  

             Військовослужбовцям бригади  вручені грамоти Чернігівської обласної 

ради, Чернігівської районної ради та адміністрації, подарунки від депутатів 

районної ради та малюнки і обереги, виготовлені дітьми Шибиринівської, 

Рудківської шкіл та Будинку школяра, що в Киїнці. 

             Візит пройшов на високому рівні. 

Завдяки Віктору Лазарю, Олегу Кирдоді,  Леоніду Петрову, депутатам районної 

ради, небайдужим жителям Чернігівського району, виконавчому апарату 

районної ради ,  без яких наша поїздка не була б можливою в такому форматі. 

Висловлюю  вдячність депутатам районної ради, які  безпосередньо взяли  

участь у поїздці:  Борису Ващеноку, Валерію Асауленко  та особливо Надії  

Галковській.  

В поїздці приймали участь  зведена група артистів Чернігівського району 

"Співуче Придесення". 

У грудні місяці знову організовується  поїздка до наших земляків на схід. 

 

5. Спартакіада депутатів рад 

У травні  2017 року відбулася  сьома Обласна спартакіада серед депутатів 

обласної, районних, міських, сільських та селищних рад, в якій приймали 

участь 23 команди області.  

 Команда Чернігівського району зайняла  четверте загальнокомандне  

місце.  

В змаганнях з міні-футболу команда депутатів Чернігівського району 

виборола СРІБЛО, у змаганнях з чоловічих шашок -  третє місце. 

Активну участь у  спартакіаді  прийняли  депутати районної ради: Сергій 

Трейтяк, Іван Федорець, Олександр  Тарасенко, Яна Колібаба, Михайло 

Кубрак, Олександр Сич,  Олександр Корюкін,  Алла Шатирко та депутати 

сільських і селищної ради району. 

  
 

V.  Завданнями над якими потрібно працювати 
 

1. Коростоктрокові: 

 

-  прийняття районного бюджету на 2018 рік; 

-  затвердження програми  економічного та соціального  розвитку 

 Чернігівського   району на 2018 рік; 

-  планування роботу районної ради на 2018 рік. 

 

https://www.facebook.com/viktor.lazar.ua?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010923499316&fref=mentions
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2. Середньострокові:  

 

- підготовка документації щодо передачі майна  спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району до  об’єднаних  

територіальних громад; 

- збереження  функціонування КЛПЗ «Чернігівська районна центральна 

лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

-  аналіз доцільності існування комунальних підприємств, установ та 

організацій Чернігівської районної ради; 

-  збереження  матеріально-технічної бази для майбутнього об’єднаного  

району; 

- реалізація заходів з енергозбереження; 

- пошук шляхів збільшення надходжень до районного бюджету та 

раціональним й ощадливим використанням бюджетних коштів; 

- залучення населення, особливо молоді, до фізкультурно-масової роботи та 

здорового способу життя. 

 

3.  Довгострокові: 

 

   - залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 

Чернігівському районі; 

   - забезпечення населення  району якісною питною водою; 

   - завершити процес децентралізації в Чернігівському районі. 

  

VІ.  Завдання, які не вдалося реалізувати 

 
1. Завершити процес  реформування об’єднаних територіальних громад. 

2. Провести   інвентаризацію   усіх   необоротних   активів,   запасів,   що 

перебувають на балансі Чернігівської районної ради. 

3. Забезпечити    ефективну,    прибуткову    діяльність     комунальних 

підприємств. 


