
П Р О Т О К О Л  №  5  

засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури  

 

Дата проведення: 17.03.2016 р. 

Час проведення: 12-00 год. 

Місце проведення: малий зал 

районної ради 

Присутні: 

Ващенок Борис Миколайович - голова постійної комісії;  

Солошенко Сергій Григорович – секретар постійної комісії 

 

Члени комісії: 

Огієнко Валентина Володимирівна 

Короп Олександр Михайлович 

Ярмоленко Василь Григорович 

 

Відсутні:  

Балабушка Олександр Володимирович 

Гуртовий Павло Михайлович 

Власенко Григорій Григорович 

 

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 

Радченко Ярослава Андріївна – начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради 

Стецикевич Людмила Анатоліївна – начальник управління економічного 

розвитку Чернігівської районної адміністрації 

Черниш Ніна Андріївна – завідувач комунальної установи «Чернігівський 

районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

Маханькова Тетяна Михайлівна – начальник відділу освіти Чернігівської 

районної адміністрації 

Мірошніченко Тетяна Михайлівна — начальники відділу культури і туризму 

Чернігівської районної державної адміністрації 

Поліщук Володимир Андрійович – заступник голови Чернігівської районної 

ради 

Нікітенко Віктор Володимирович – начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату 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 

п’ять, три відсутні. Засідання комісії є правомочним. 

 Пропонується проголосувати за те щоб розпочати роботу комісії.  



Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Прийнято одноголосно. 

 

Голова постійної комісії Ващенок Б.М. оголосив порядок денний засідання 

постійної комісії, який складається з 12 питань, які будуть виноситися на 

пленарне засідання районної ради, а також 7 додаткових питань для розгляду 

постійною комісією та запропонував його затвердити.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Прийнято одноголосно. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 16 грудня  

2015 року «Про затвердження Регламенту роботи Чернігівської районної ради 

сьомого скликання». 

Слухали: начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради 

Радченко Я.А. 

Виступили: Ващенок Б.М.  

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення Чернігівської 

районної ради від 16 грудня 2015 року «Про затвердження Регламенту роботи 

Чернігівської районної ради сьомого скликання»» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за  

2015 рік. 

Слухали: начальника управління економічного розвитку Чернігівської районної 

державної адміністрації Стецикевич Л.А. 

Виступили: Ващенок Б.М.  

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку району за 2015 рі.» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Про виконання Середньострокової програми соціально - економічного 

розвитку Чернігівського району на 2011-2015 роки «Чернігівський район – 

2015». 

Слухали: начальника управління економічного розвитку Чернігівської районної 

державної адміністрації Стецикевич Л.А. 

Виступили: Ващенок Б.М., Ярмоленко В.Г. 

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про виконання Середньострокової програми 

соціально - економічного розвитку Чернігівського району на 2011-2015 роки 

«Чернігівський район – 2015» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 



4. Про звіт комунального підприємства «Чернігівське районне бюро 

технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області про 

свою діяльність. 

Слухали: директора комунального підприємства «Чернігівське районне бюро 

технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

Садчикова С.О. 

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

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про звіт комунального підприємства 

«Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області про свою діяльність» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Про звіт комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної 

газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

Слухали: редактора комунального підприємства «Редакція Чернігівської 

районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

Бушай Н.В. 

Виступили: Солошенко С.Г. 

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про звіт комунального підприємства «Редакція 

Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. 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. 

Слухали: редактора комунального підприємства «Редакція Чернігівської 

районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

Бушай Н.В. 

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

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований 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» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Про звіт комунальної установи «Чернігівський районний трудовий архів» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

Слухали: завідувача комунальної установи «Чернігівський районний трудовий 

архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області Черниш Н.А. 

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



Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про звіт комунальної установи «Чернігівський 

районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області» 

прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. Про порядок та норматив відрахування частини прибутку комунальних 

підприємств Чернігівської районної ради.  

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

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

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про порядок та норматив відрахування 

частини прибутку комунальних підприємств Чернігівської районної ради» 

прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ Чернігівського району. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Маханькова Т.М., яка надала на розгляд постійної комісії звернення 

від 17.03.2016 року № 01-15/306 щодо відтермінування розгляду питання «Про 

затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Чернігівського району» у зв’язку з неможливістю надати інформацію 

вчасно. 

Вирішили: Рекомендувати голові Чернігівської районної ради виключити з 

порядку денного п’ятої сесії сьомого скликання питання «Про затвердження 

переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району» та перенести його розгляд на наступне пленарне 

засідання районної ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 16 лютого 

2016 року «Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік». 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Ващенок Б.М. 

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення Чернігівської 

районної ради від 16 лютого 2016 року «Про план діяльності Чернігівської 

районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»» прийняти 

як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 



Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу юридичної особи 

Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради 

Чернігівської області. 

Слухали: начальника відділу освіти Чернігівської районної державної 

адміністрації Маханькову Т.М. 

Виступили: Ващенок Б.М., Огієнко В.В. 

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про затвердження проміжного ліквідаційного 

балансу юридичної особи Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Чернігівської районної ради Чернігівської області» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу юридичної особи 

Серединська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради 

Чернігівської області. 

Слухали: начальника відділу освіти Чернігівської районної державної 

адміністрації Маханькову Т.М. 

Виступили: Ващенок Б.М. 

Вирішили: рекомендувати районній раді на пленарному засіданні 

запропонований проект рішення «Про затвердження проміжного ліквідаційного 

балансу юридичної особи Серединська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Чернігівської районної ради Чернігівської області» прийняти як рішення ради.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Додаткові питання для розгляду постійною комісією районної ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та 

інфраструктури 

 

1. Про надання згоди на передачу майна з балансу відділу культури і туризму 

Чернігівської районної державної адміністрації на баланс відділу освіти 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Ващенок Б.М. 

Вирішили: 
1. Рекомендувати голові районної ради видати розпорядження про надання 

дозволу відділу культури і туризму Чернігівської районної державної 

адміністрації на безоплатну передачу на баланс відділу освіти Чернігівської 

районної державної адміністрації взуття танцювального в кількості – 14 пар, 

вартістю – 4620,0 грн., що є спільною власністю територіальних громад сіл та 

селищ Чернігівського району та знаходиться на балансі відділу культури і 

туризму Чернігівської районної державної адміністрації. 

2. Відділу культури і туризму Чернігівської районної державної адміністрації 

та  відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації приймання-



передачу майна здійснити відповідно до діючих нормативно-правових актів та 

внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку комунальних закладів. 

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Про розгляд звернення комунального підприємства «Чернігівське районне 

бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2016 рік. 

Слухали: директора комунального підприємства «Чернігівське районне бюро 

технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

Садчикова С.О. 

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

Вирішили: Рекомендувати голові Чернігівської районної ради затвердити 

фінансовий звіт КП «Чернігівське РБТІ» на 2016 рік.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Про стан використання водозабірних свердловин (різних форм власності) 

Слухали: голову постійної комісії районної ради Ващенка Б.М. 

Виступили: Нікітенко В.В., Солошенко С.Г., Короп О.М. 

Вирішили: Рекомендувати голові Чернігівської районної ради провести 

розширену нараду з залученням відповідних фахівців, з метою отримання більш 

детальної інформації щодо стану та якістю забезпечення мешканців 

Чернігівського району питною водою, а також стану використання водозабірних 

свердловин та технічного стану свердловин, що «затомпоновані» 

(законсервовані). 

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Про пропозиції та рекомендації щодо соціально-економічного розвитку 

Чернігівського району «Комфортне проживання» (за матеріалами Форуму 

розумних людей) 

Слухали: голову постійної комісії районної ради Ващенка Б.М. 

Виступили: Огієнко В.В., Ярмоленко В.Г. 

Вирішили:  

- Пропозиції та рекомендації щодо соціально-економічного розвитку 

Чернігівського району «Комфортне проживання» (за матеріалами Форуму 

розумних людей).  

- Рекомендувати голові Чернігівської районної державної адміністрації та 

голові Чернігівської районної ради при розробці планів економічного розвитку 

Чернігівського району на наступні роки врахувати матеріали Форуму розумних 

людей - «Комфортне проживання». 

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Про проведення перевірки матеріалів щодо будівництва Седнівського НВК 

Слухали: голову постійної комісії районної ради Ващенка Б.М. 

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



Вирішили: Рекомендувати голові Чернігівської районної ради створити робочу 

групу з представників депутатського корпусу Чернігівської районної ради, а 

також з залученням всіх необхідних фахівців для детального вивчення матеріалів 

по будівництву Седнівського НВК та надання відповідних висновків.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Про відпрацювання стану надання послуг з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах Чернігівського району. 

Слухали: голову постійної комісії районної ради Ващенка Б.М. 

Виступили: Солошенко С.Г., Нікітенко В.В. 

Вирішили: Рекомендувати керівникам депутатських фракцій та груп 

Чернігівської районної ради, в термін до 04 квітня 2016 року, вивчити стан 

надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

Чернігівського району та надати відповідну інформацію до Чернігівської 

районної ради для подальшого відпрацювання.  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Про надання дозволу ЧРКП «Чернігіврайагробуд» на передачу в оренду 

приміщення деревообробного цеху загальною площею 871,1 кв.м.. 

Слухали: директора ЧРКП «Чернігіврайагробуд» Дзядзька Г.М. 

Виступили: Ващенок Б.М., Нікітенко В.В. 

Вирішили: відповідно  

- рекомендувати голові Чернігівської районної ради надати дозвіл ЧРКП 

«Чернігіврайагробуд» на передачу приміщення деревообробного цеху, загальною 

площею 871,1 кв.м., в оренду. 

- директору ЧРКП «Чернігіврайагробуд» процедуру передачі приміщення 

деревообробного цеху в оренду здійснити відповідно до вимог Положення про 

порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Чернігівського району в оренду затвердженого рішенням Чернігівської районної 

ради від 15 вересня 2011 року (із змінами та доповненнями).  

Голосували: «за» - 5 чол.; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова постійної комісії       Б.М. Ващенок 

 

 

Секретар постійної комісії       С.Г. Солошенко  


