
ПРОТОКОЛ №3 

засідання  постійної  комісії  районної ради з питань розвитку  місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації 

 

  Дата  проведення: 10.02.2016 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., Кубрак М.М. 

 

         Відсутні з поважних причин: 

 Кравченко А.С., Любченко А.В. 

 

 Запрошені: 

Ларченко О.М. – голова Чернігівської районної ради; 

Буряк Я.В. – начальник сектору ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області; 

Лісовець С.М. – начальник відділення Чернігівського ОМВК; 

Дудка Н.О. – начальник відділу Чернігівського відділу кримінально-

виконавчої інспекції. 

 

     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про     затвердження     районної      цільової     соціальної     програми  

безкоштовного зубопротезування учасників антитерористичної операції на 

2016 рік. 

 

Слухали: Руденка Дмитра Миколайовича – головного лікаря КЛПЗ 

«Чернігівська центральна районна лікарня» . 

 

Виступили: Ларченко О.М. 

 

З питанням до доповідача Руденка Д.М. звернулась депутат районної ради 

Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про     затвердження     районної      

цільової     соціальної     програми безкоштовного зубопротезування учасників 

антитерористичної операції на 2016 рік», як рішення ради (одноголосно).   

 

2. Про звіт по виконанню районної Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2014-2015 роки.  

 



Слухали: Буряка Ярослава Віталійовича – начальника сектору ЧРВП ЧВП 

ГУНП в Чернігівській області . 

 

З питанням до доповідача Буряка Я.В. звернулись депутати районної ради 

Кудрик І.В., Дуденко А.М., голова районної ради Ларченко О.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про звіт по виконанню районної 

Комплексної програми профілактики правопорушень на 2014-2015 роки», 
як рішення ради (одноголосно).   

 

3. Про  затвердження   районної    Комплексної   програми  

профілактики правопорушень на 2016 рік. 

 

Слухали: Буряка Ярослава Віталійовича – начальника сектору ЧРВП ЧВП 

ГУНП в Чернігівській області . 

 

З питанням до доповідача Буряка Я.В. звернулись депутати районної ради 

Кудрик І.В., Дуденко А.М., голова районної ради Ларченко О.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про  затвердження   районної    

Комплексної   програми  профілактики правопорушень на 2016 рік», як 

рішення ради (одноголосно).   

 

4. Про   Програму  покращення  матеріально-технічного   забезпечення  

військовозобов»язаних,  призваних за мобілізацією, військових  частин,  що  

дислокуються на  території  Чернігівського  району,  забезпечення 

проведення  заходів з  мобілізаційної  підготовки,  мобілізації,  

територіальної оборони  та  призову громадян на  строкову військову  

службу на 2016 рік. 

 

Слухали:  Лісовеця Сергій Миколайовича – начальника відділення 

Чернігівського ОМВК. 

. 

З питанням до доповідача Лісовця С.М. звернулись депутати районної ради 

Кудрик І.В., Дуденко А.М., голова районної ради Ларченко О.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про   Програму  покращення  

матеріально-технічного   забезпечення  військовозобов»язаних,  призваних 

за мобілізацією, військових  частин,  що  дислокуються на  території  

Чернігівського  району,  забезпечення проведення  заходів з  мобілізаційної  

підготовки,  мобілізації,  територіальної оборони  та  призову громадян на  

строкову військову  службу на 2016 рік», як рішення ради (одноголосно).   

 



5. Про  затвердження об»єктів та  визначення  видів  громадських    

робіт на 2016 рік. 

 

Слухали: Дудку Наталію Олександрівну – начальника відділу Чернігівського 

відділу кримінально-виконавчої інспекції. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення «Про  затвердження об»єктів та  

визначення  видів  громадських робіт на 2016 рік», як рішення ради 

(одноголосно).   

 

6. Про  затвердження районної  Програми надання  адресної одноразової  

грошової допомоги на 2016-2020 роки. 

 

Слухали: Лугову Валентину Миколаївну – начальника управління 

соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

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 районної  

Програми надання  адресної одноразової грошової допомоги на 2016-2020 

роки", як рішення ради (одноголосно).   

 

7. Про хід виконання Програми зайнятості населення Чернігівського 

району на період до 2017 року. 

 

Слухали: Лугову Валентину Миколаївну – начальника управління 

соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

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

Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення " Про хід виконання Програми 

зайнятості населення Чернігівського району на період до 2017 року", як 

рішення ради (одноголосно).   

 

8. Про організацію харчування дітей у навчальних закладах Чернігівської 

районної ради. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну  - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

Із запитаннями до доповідача Маханькової Т.М. звернулись депутати районної 

ради Кудрик І.В., Дуденко А.М., Кубрак М.М., Загаба В.М. 

 



Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення " Про організацію харчування 

дітей у навчальних закладах Чернігівської районної ради",  як рішення ради 

(одноголосно).   

 

9. Про ефективність використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, що перебуває в 

оперативному управлінні відділу освіти Чернігівської районної державної 

адміністрації. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну  - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

Із запитаннями до доповідача Маханькової Т.М. звернулись депутати районної 

ради Кудрик І.В., Дуденко А.М., Кубрак М.М., Загаба В.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення " Про ефективність 

використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району, що перебуває в оперативному управлінні відділу 

освіти Чернігівської районної державної адміністрації",  як рішення ради 

(одноголосно).   

 

10. Про виконання програми використання та охорони земель 

Чернігівського району на 2011-2015 роки.  

 

Слухали: Климчука Миколу Васильовича – начальника управління 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступили депутати районної ради Кудрик І.В.,           

Дудунко А.М.  

 

Вирішили: Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про виконання програми 

використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки», 
(одноголосно).   

 

11. Про використання земель невитребуваних паїв у Чернігівському 

районі. 

 

Слухали: Климчука Миколу Васильовича – начальника управління 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступили депутати районної ради Кудрик І.В.,           

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

 



Враховуючи пропозиції  депутатів  районної  ради  щодо  внесення  змін та  

доповнень до  даного проекту, керуючись статтею 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   постійна  комісія районної ради                  

вирішила: 

1. Визнати недостатньою інформацію щодо використання невитребуваних 

земельних паїв, що міститься в проекті рішення «Про використання земель 

невитребуваних паїв у Чернігівському районі». 

2. Чернігівській районній державній адміністрації подати на розгляд 

районної ради проект рішення «Про використання земель невитребуваних паїв 

у Чернігівському районі» в розрізі кожної сільської ради району, з вказанням 

кількості та загального розміру невитребуваних земельних паїв в кожній 

сільській раді за формою, що додається, та інформації щодо сплати 

користувачами цих земель орендної плати за 2013-2015 роки.  

3. Рекомендації постійної комісії «Про використання земель 

невитребуваних паїв у Чернігівському районі» додаються. 

 

 

 

Голова постійної комісії        І.В.Кудрик 

 


