
П Р О Т О К О Л  № 4 

засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури  

 

Дата проведення: 01.03.2016 р. 

Час проведення: 12-00 год. 

Місце проведення: кабінет 

голови районної ради 

Присутні: 

Ващенок Борис Миколайович - голова постійної комісії;  

Солошенко Сергій Григорович – секретар постійної комісії 

 

Члени комісії: 

Огієнко Валентина Володимирівна 

Короп Олександр Михайлович 

Власенко Григорій Григорович 

Ярмоленко Василь Григорович 

 

Відсутні:  

Балабушка Олександр Володимирович 

Гуртовий Павло Михайлович 

 

Приймають участь: 

Бушай Наталія Вікторівна - Редактор КП «Наш край» 

Дзядзько Генадій Михайлович - Директор ЧРКП «Чернігіврайагробуд» 

Садчиков Сергій Олександрович - начальник комунального підприємства 

«Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області 

Святко Ольга Петрівна – заступник головного лікаря з економічних питань 

КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» 

Радченко Ярослава Андріївна – начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради 

Нікітенко Віктор Володимирович – начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради. 

 

Запрошені:  

Ларченко Олександр Миколайович – голова Чернігівської районної ради 

 

 Голова постійної комісії Ващенок Б.М. доповів, що на засіданні постійної 

комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та інфраструктури із восьми членів комісії присутні 

шість, два відсутні. Засідання комісії є правомочним. 

 Пропонується проголосувати за те щоб розпочати роботу комісії.  

Голосували: «за» - 6 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Прийнято одноголосно. 



Голова постійної комісії Ващенок Б.М. оголосив порядок денний 

засідання постійної комісії, який складається з 8 питань та запропонував його 

затвердити.  

Голосували: «за» - 6 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Прийнято одноголосно. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про визначення умов та розміру оплати праці при укладенні контракту з 

керівником ЧРКП «Чернігіврайагробуд», а також керівником 

КП «Архітектурно-будівельний центр». 

Слухали: начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради 

Радченко Я.А. 

Виступили: Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Ларченко О.М., Огієнко В.В., 

Короп О.М. 

Вирішили: рекомендувати голові Чернігівської районної ради при укладенні 

контрактів з керівниками комунальних підприємств, визначити розмір 

посадового окладу на рівні попередніх контрактів, а саме: 

ЧРКП «Чернігіврайагробуд» керівник Дзядзьком Г.М. – посадовий оклад в 

розмірі 7 468,0 грн.,  КП «Архітектурно-будівельний центр» керівник 

Солошенко С.Г. – посадовий оклад в розмірі 3 100 грн. Преміювання 

вищезазначених керівників комунальних підприємств визначити у 

відповідності до Постанови КМ України від 19 травня 1999 року № 859 «Про 

умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об'єднань державних». 

 Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 (Солошенко С.Г. 

не приймам участі у голосуванні) 

Рішення прийнято. 

 

2. Звіт щодо фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 

КП «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації». 

Слухали: директора КП «Чернігівське РБТІ» Садчикова С.О. 

Виступили: Ващенок Б.М.  

Вирішили:  

1. Звіт щодо фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 

КП «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» прийняти до відома. 

2. Рекомендувати виконавчому апарату Чернігівської районної ради 

підготувати проект рішення «Про звіт КП «Чернігівське районне бюро 

технічної інвентаризації» та подати його на сесію Чернігівської районної ради.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

3. Пропозиція трудового колективу КП «Редакція Чернігівської районної 

газети «Наш край» щодо способу реформування друкованого засобу масової 

інформації та редакції. 

Слухали: редактора КП «Наш край» Бушай Н.В. 

Виступили: Ващенок Б.М.  

Вирішили: Рекомендувати редактору КП «Наш край» Бушай Н.В. підготувати 

проект рішення «Про реформування друкованого засобу масової інформації 



Чернігівської районної газети «Наш край» та редакції комунального  

підприємства «редакція Чернігівської районної газети «Наш край»,  

засновником (співзасновником) якого  є  Чернігівська  районна  рада» та подати 

його на сесію Чернігівської районної ради.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Про інформацію КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» щодо не допуску 

представника ПАТ «Чернігівгаз» до проведення робіт по примусовому 

припиненню (Обмеженню) газопостачання.   

Слухали: заступника головного лікаря з економічних питань КЛПЗ 

«Чернігівська ЦРЛ» Святко О.П. 

Виступили: Ващенок Б.М.  

Вирішили: інформацію КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» щодо не допуску 

представника ПАТ «Чернігівгаз» до проведення робіт по примусовому 

припиненню (Обмеженню) газопостачання прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Про звернення КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» щодо внесення змін до назв 

будівель та споруд, які знаходяться на балансі закладу. 

Слухали: заступника головного лікаря з економічних питань КЛПЗ 

«Чернігівська ЦРЛ» Святко О.П. 

Виступили: Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Садчиков С.О.   

Вирішили: рекомендувати виконавчому апарату Чернігівської районної ради 

при підготовці проекту рішення Чернігівської районної ради «Про  

затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Чернігівського району» врахувати пропозицію КЛПЗ «Чернігівська 

ЦРЛ» щодо внесення змін до назв будівель та споруд, які знаходяться на 

балансі закладу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Про звернення КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» щодо виділення підвального 

приміщення під протирадіаційне укриття як окремий об’єкт. 

Слухали: заступника головного лікаря з економічних питань КЛПЗ 

«Чернігівська ЦРЛ» Святко О.П. 

Виступили: Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Садчиков С.О., Короп О.М., 

Ларченко О.М. 

Вирішили: рекомендувати головному лікарю КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» при 

виготовленні технічної документації на будівлі та споруди, які рахуються на 

балансі закладу, не виділяти підвальне приміщення під протирадіаційне 

укриття як окремий об’єкт, а залишити назву будівлі – Трьохповерхова будівля 

головного корпусу з підвалом. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Про надання дозволу КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД» на 

оголошення конкурсу на право оренди майна. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату 

Чернігівської районної ради Нікітенка В.В. 



Виступили: Ващенок Б.М., Солошенко С.Г. 

Вирішили: Рекомендувати голові Чернігівської районної ради надати дозвіл КЗ 

«Чернігівський районний центр ПМСД» на оголошення конкурсу на право 

оренди частини нежитлової одноповерхової будівлі Новобілоуського 

фельдшерського – акушерського пункту, що знаходиться з адресою: 

Чернігівський район, с. Новий Білоус, вул. Свиридовського, 54 - А. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. Про складання графіку заслуховування директорів загально освітніх 

закладів Чернігівського району. 

Слухали: голова постійної комісії районної ради з питань комунальної  

власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури 

Ващенка Б.М. 

Виступили: Солошенко С.Г., Ярмоленко В.Г., Власенко Г.Г. 

Вирішили:  

1. Заслуховування директорів загально освітніх закладів Чернігівського 

району проводити що четверга о 10-00 годині. 

2. Виконавчому апарату Чернігівської районної ради скласти графік 

заслуховування з врахування 8-10 доповідачів на одне засідання постійної 

комісії. 

3. Виконавчому апарату Чернігівської районної ради повідомити відділ 

освіти Чернігівської районної державної адміністрації та директорів загально 

освітніх закладів Чернігівського району про заплановані заходи. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова постійної комісії       Б.М. Ващенок 

 

 

Секретар постійної комісії       С.Г. Солошенко  


