
ПРОТОКОЛ №1 

засідання  постійної  комісії  районної ради з питань розвитку  місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації 

 

  Дата  проведення: 15.12.2015 р. 

Час  проведення:  10.00 год. 

Місце  проведення: малий зал 

 

 

 Присутні:  
Кудрик І.В.– головуючий, голова постійної комісії з питань розвитку  

місцевого  самоврядування та  здійснення  децентралізації. 

 

 Члени комісії: 

 Дуденко А.М., Загаба В.М., Любченко А.В., Кубрак М.М. 

 

         Відсутні з поважних причин: 

 Кравченко А.С. 

 

 Запрошені: 

Ларченко О.М. – голова Чернігівської районної ради; 

Куниця В.М. – головний лікар КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД»; 

Потапенко Л.І .- начальник фінансового управління Чернігівської районної 

державної адміністрації; 

Маханькова Т.М. – начальник відділу освіти районної державної 

адміністрації; 

Мирошніченко Т.В. – начальник відділу культури районної державної 

адміністрації. 

 

     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання секретаря постійної  комісії  районної ради з питань 

розвитку  місцевого  самоврядування та  здійснення  децентралізації. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: обрати секретарем постійної  комісії  районної ради з питань 

розвитку  місцевого  самоврядування та  здійснення  децентралізації Загабу 

Володимира Миколайовича (одноголосно). 

 

2. Про   інформацію голови Чернігівської  районної  виборчої комісії. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 



Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про інформацію голови 

Чернігівської  районної  виборчої комісії», як рішення ради (одноголосно).   

 

 

3. Про  зміни  в складі постійної  комісії. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення «Про  зміни  в складі постійної  

комісії», як рішення ради (одноголосно).   

 

 

4. Про  затвердження Регламенту  роботи  Чернігівської  районної ради   

сьомого  скликання. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

З даного питання виступили депутати Дуденко А.М., Кубрак М.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення "Про  затвердження Регламенту  

роботи  Чернігівської  районної ради сьомого  скликання", як рішення ради 

(одноголосно).   

 

5. Про затвердження  Положення про постійні комісії районної ради. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення "Про затвердження  Положення 

про постійні комісії районної ради", як рішення ради (одноголосно).   

 

6. Про затвердження  Положення про Президію районної ради. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення "Про затвердження  Положення 

про Президію районної ради",  як рішення ради (одноголосно).   

 

 



7. Про  утворення  Президії  районної  ради. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення "Про  утворення  Президії  

районної  ради",  як рішення ради (одноголосно).   

 

8. Про  членство  Чернігівської  районної  ради в  Чернігівській 

місцевій асоціації рад  Чернігівського  району  Чернігівської  області» «Ради  

Полісся. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

З даного питання виступив депутат Кубрак М.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення "Про  членство  Чернігівської  

районної  ради в  Чернігівській місцевій асоціації рад  Чернігівського  

району  Чернігівської  області» «Ради  Полісся", як рішення ради 

(одноголосно).   

 

9. Про  членство  Чернігівської районної ради  в  Чернігівській  обласній  

Асоціації «Ради  Чернігівщини. 

  

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення "Про  членство  Чернігівської 

районної ради  в  Чернігівській  обласній Асоціації «Ради  Чернігівщини", 
як рішення ради (одноголосно).   

 

10. Про  членство Чернігівської  районної ради  в  Українській асоціації  

місцевих  та  регіональних  влад. 

 

Слухали  керуючого справами виконавчого апарату районної ради, голову 

постійної комісії Кудрик Ірину Василівну. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення " Про  членство  Чернігівської 

районної ради  в  Чернігівській  обласній Асоціації «Ради  Чернігівщини", 
як рішення ради (одноголосно).   

 

11. Про звіт про виконання   районного бюджету за  9 місяців 2015 року. 



 

Слухали начальника фінансового  управління  Чернігівської  районної  

державної  адміністрації Потапенко Ларису Іванівну. 

 

З даного питання виступили депутати Кудрик І.В., Дуденко А.М., Кубрак 

М.М. 

 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення «Про звіт про виконання   

районного бюджету за  9 місяців 2015 року», як рішення ради (одноголосно).   

 

12. Про   внесення   змін  і доповнень до рішення  районної ради від 23  

січня  2015 року   «Про районний бюджет на 2015 рік».  

 

Слухали начальника фінансового  управління  Чернігівської  районної  

державної  адміністрації Потапенко Ларису Іванівну. 

 

З даного питання виступили депутати Дуденко А.М., Кудрик І.В., Кубрак 

М.М., Загаба В.М. 

 

Із запитання до начальника фінансового управління Потапенко Л.І. та 

начальника відділу освіти Маханькової Т.М. районної державної адміністрації  

звернувся депутат Дуденко А.М. щодо завершення фінансування робіт по 

спорудженню внутрішнього туалету а Анисівській загальноосвітній школі в 

сумі 118 тисяч грн.. 

 

Доповіла: начальник відділу освіти районної державної адміністрації 

Маханькова Т.М., що кошти будуть передбачені в проекті районного бюджету 

на 2016 рік для завершення фінансування  даних робіт. 

 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення " Про   внесення   змін  і доповнень 

до рішення  районної ради від 23  січня  2015 року   «Про районний бюджет на 

2015 рік»", як рішення ради.   

 

 

 

Голова постійної комісії        І.В.Кудрик 

 


