
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання  постійної  комісії  районної ради з питань розвитку  місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації 

 

  Дата  проведення: 16.03.2016 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: 

 Любченко А.В., Кравченко А.С. 

 

 Запрошені: 

Ларченко О.М. – голова Чернігівської районної ради;  

Бушай Н. В. – редактор комунального  підприємства «Редакція  Чернігівської  

районної  газети «Наш край»  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  

області; 

Ващенок Б. М. – голова постійної комісії    районної  ради  з  питань  

комунальної  власності, житлово-комунального  господарства,  транспорту  та  

інфраструктури; 

Черниш Н.А. – завідувач  комунальної  установи  «Чернігівський  районний  

трудовий архів» Чернігівської  районної  ради  Чернігівської області; 

Куниця В. М. – головний лікар  комунального  лікувального  закладу 

«Чернігівський районний Центр первинної  медико-санітарної допомоги»  

Чернігівської  районної ради  Чернігівської  області; 

Дмитрюк О.І. – начальник  відділу  з  питань  містобудування ,  архітектури  та  

житлово-комунального  господарства,  Чернігівської  районної  державної  

адміністрації; 

представники від Чернігівській райдержадміністрації. 

 

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: Радченко Ярославу Андріївну – начальник  юридичного  відділу  

виконавчого  апарату  районної  ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 



Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити 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»», як 

рішення ради (одноголосно).  

 

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

району за 2015 рік. 

 

Слухали: Стецикевич Людмилу Анатоліївну – начальника управління 

економічного розвитку Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З питанням до доповідача Стецикевич Л.А. звернулась Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку району за 2015 рік., як рішення ради 

(одноголосно).   

 

3. Про виконання Середньострокової програми соціально - 

економічного розвитку Чернігівського району на 2011-2015 роки 

«Чернігівський район – 2015».  

 

Слухали: Стецикевич Людмилу Анатоліївну – начальника управління  

економічного  розвитку Чернігівської районної державної  адміністрації. 

 

З питанням до доповідача Стецикевич Л.А. звернулась Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення Про виконання  Середньострокової 

програми соціально - економічного розвитку Чернігівського району на 2011-

2015 роки «Чернігівський район – 2015», як рішення ради (одноголосно).   

 

4. Про звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік. 

 

Слухали: Потапенко Ларису Іванівну – начальника фінансового управління 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З питанням до доповідача Потапенко Л.І. звернувся Кубрак М.М.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про звіт про виконання районного 

бюджету за 2015 рік.», як рішення ради (одноголосно).   

 

5. Про виконання Програми розвитку культури і туризму в 

Чернігівському районі на 2011-2015 роки. 

 



Слухали: Мірошниченко Т.В., – начальника відділу культури і туризму 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про виконання Програми розвитку 

культури і туризму в Чернігівському районі на 2011-2015 роки», як рішення 

ради (одноголосно).   

 

6. Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в 

Чернігівському районі на 2016- 2017 роки. 

 

Слухали: Мірошниченко Т.В., – начальника відділу культури і туризму 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. та Кубрак 

М.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в Чернігівському районі на 2016- 2017 роки», як 

рішення ради (одноголосно).   

   

7. Про виконання районної Програми «Репродуктивне здоров’я населення 

Чернігівського району на період 2008-2015 років». 

 

Слухали: Чубича Володимира Миколайовича – заступника головного лікаря 

комунального лікувально-профілактичного  закладу «Чернігівська ЦРЛ». 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про виконання районної Програми 

«Репродуктивне здоров’я населення Чернігівського району на період 2008-2015 

років», як рішення ради (одноголосно).   

 

8. Про виконання районної Програми «Запобігання та лікування 

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2012-2015 роки». 

 

Слухали: Чубича Володимира Миколайовича – заступника головного лікаря 

комунального лікувально-профілактичного  закладу «Чернігівська ЦРЛ». 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про виконання районної Програми 



«Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 

на 2012-2015 роки», як рішення ради (одноголосно).   

 

9. Про виконання Програми місцевих стимулів для медичних 

працівників комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівського району на 

2013-2015 роки. 

 

Слухали: Куницю Віктора Михайловича – головного лікаря комунального 

лікувального закладу «Чернігівський районний Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чернігівської районної ради  Чернігівської області. 

 

З питанням до доповідача Куниці В.М. звернулись Кудрик І.В., Дуденко А.М. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

затвердити запропонований проект рішення «Про виконання Програми місцевих 

стимулів для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я 

Чернігівського району на 2013-2015 роки», як рішення ради (одноголосно).   

 

10. Про виконання районної Програми на 2013-2015 роки із 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа.  

 

Слухали: Чауса Олександра Володимировича – завідувач сектору у справах 

сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про виконання районної Програми на 2013-2015 роки 

із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа», (одноголосно).   

 

11. Про хід виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та 

цивільного захисту Чернігівського району на 2013-2015 роки. 

 

Слухали: Мезенцеву Раїсу Геннадіївну – головного спеціаліста з питань 

цивільного захисту управління економічного розвитку Чернігівської районної 

державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про хід виконання Програми забезпечення пожежної 

безпеки та цивільного захисту Чернігівського району на 2013-2015 роки», 

(одноголосно). 

 



12. Про виконання Програми надання адресної грошової допомоги для 

забезпечення учасників  антитерористичної операції та членів їх сімей 

твердим паливом (дровами) на 2015 рік. 

 

Слухали: Лугову Валентину Миколаївну – начальника управління 

соціального захисту населення Чернігівської  районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про виконання Програми надання адресної грошової 

допомоги для забезпечення учасників  антитерористичної операції та членів їх 

сімей твердим паливом (дровами) на 2015 рік», (одноголосно). 

 

13. Про звіт по виконанню Програми матеріально-технічного 

забезпечення військовозобов'язаних, призваних за мобілізацією, та 

добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції, військових 

частин, що дислокуються на території Чернігівського району, забезпечення 

проведення заходів з  мобілізаційної підготовки та  мобілізації на 2015 рік. 

 

Слухали: Клименка Володимира Івановича – начальника відділу  взаємодії з 

правоохоронними органами,оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З питанням до доповідача Клименка В.І. звернулась Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Чернігівській районній державній адміністрації до чергової сесії 

надати інформацію, на підставі яких документів складався даний звіт та 

відповідному структурному підрозділу надати звіт, чому не виконувалася 

програма. Звіт по виконанню Програми матеріально-технічного 

забезпечення військовозобов'язаних, призваних за мобілізацією, та 

добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції, військових 

частин, що дислокуються на території Чернігівського району, забезпечення 

проведення заходів з  мобілізаційної підготовки та  мобілізації на 2015 рік не 

приймати. 

(за звіт - 1 за, 2 проти, 1 утримався). 

 

14. Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками районної державної адміністрації та районної ради на 2015 рік. 

 

Слухали: Сенька Олександра Анатолійовича – начальник відділу 

організаційно-кадрової роботи апарату Чернігівської районної державної 

адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про виконання Програми фінансового забезпечення 



нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради 

на 2015 рік», як рішення ради  (одноголосно). 

 

15. Про звіт комунального підприємства «Чернігівське районне бюро 

технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

про свою діяльність. 

 

Слухали: Садчикова Сергія Олександровича – директора комунального 

підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.            

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про звіт комунального підприємства «Чернігівське 

районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області про свою діяльність», як рішення ради (одноголосно). 

 

16. Про звіт комунального підприємства «Редакція Чернігівської 

районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області. 

 

Слухали: Бушай Наталію Вікторівну – редактора комунального 

підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про звіт комунального підприємства «Редакція 

Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області», (одноголосно). 

 

17. 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: Бушай Наталію Вікторівну – редактора комунального 

підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

 

З питанням до доповідача Бушай Н.В. звернулась Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради 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», як 

рішення ради (одноголосно). 

 

18. Про звіт комунальної установи «Чернігівський районний трудовий 

архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

 

Слухали: Черниш Ніну Андріївну – завідувача комунальної установи 

«Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про звіт комунальної установи 

«Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області», як рішення ради (одноголосно). 

 

19. Про порядок та норматив відрахування частини прибутку 

комунальних підприємств Чернігівської районної ради. 

 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної  ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В., 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про порядок та норматив 

відрахування частини прибутку комунальних підприємств Чернігівської 

районної ради», як рішення ради (одноголосно). 

 

20. Про затвердження переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району. 

 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної  ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В., 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району», як рішення ради (одноголосно). 

 

21. 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: Нікітенка Віктора Володимировича - начальника відділу 

комунального майна виконавчого апарату районної  ради. 

 

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

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти 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», як рішення ради (одноголосно). 

 

22. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу юридичної 

особи Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської 

районної ради Чернігівської області. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну – начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу юридичної особи Мохнатинська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області», як рішення 

ради (одноголосно). 

 

23. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу юридичної 

особи Серединська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської 

районної ради Чернігівської області. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну – начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження  проміжного  

ліквідаційного балансу юридичної особи Серединська загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області», як рішення ради 

(одноголосно). 

 

24. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (рілля) загальною площею 2,0000 га, яка надається в оренду, 

строком на 20 років, за рахунок земель державної власності громадянину 

Голощапову Павлу Михайловичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Седнівської селищної ради Чернігівського району 

Чернігівської області. 



 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

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

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею 2,0000 га, яка 

надається в оренду, строком на 20 років, за рахунок земель державної 

власності громадянину Голощапову Павлу Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства на території Седнівської селищної ради 

Чернігівського району Чернігівської області», як рішення ради (одноголосно). 

 

25. Про затвердження технічної документації про нормативну 

грошову оцінку: земельної ділянки загальною площею 35,6915 га 

сільськогосподарських угідь – багаторічних насаджень (садів) на території 

садівничого товариства «Меркурій», Слабинської сільської ради, 

Чернігівського району, Чернігівської області, (за межами населеного 

пункту). 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації про нормативну грошову оцінку: земельної ділянки загальною 

площею 35,6915 га сільськогосподарських угідь – багаторічних насаджень 

(садів) на території садівничого товариства «Меркурій», Слабинської 

сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області, (за межами 

населеного пункту)», як рішення ради (одноголосно). 

 

26. Про затвердження технічної документації про нормативну 

грошову оцінку: земельної ділянки загальною площею 77,8546 га 

сільськогосподарських угідь – багаторічних насаджень (садів) на території 

садівничого товариства «Енергія», Андріївської сільської ради, 

Чернігівського району, Чернігівської області, (за межами населеного 

пункту). 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 



Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації про нормативну грошову оцінку: земельної ділянки загальною 

площею 77,8546 га сільськогосподарських угідь – багаторічних насаджень 

(садів) на території садівничого товариства «Енергія», Андріївської сільської 

ради, Чернігівського району, Чернігівської області, (за межами населеного 

пункту)», як рішення ради (одноголосно). 

 

27. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

№7425580500:08:000:4006 загальною площею 132,9620 га ріллі  на території 

Анисівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, яка 

надається в оренду громадянину Ткаченку Григорію Михайловичу із земель 

сільськогосподарського призначення державної власності для ведення 

фермерського господарства. 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим №7425580500:08:000:4006 загальною площею 132,9620 га ріллі  

на території Анисівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області, яка надається в оренду громадянину Ткаченку Григорію Михайловичу 

із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення 

фермерського господарства», як рішення ради (одноголосно). 

 

Додатково  внесені  питання 

 

28. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності (ріллі)  загальною площею 14,2282 га, яку 

планується за результатами земельних торгів передати в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на 

території Черниської сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області (за межами населеного пункту). 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації по  визначенню нормативної грошової оцінки  земельної ділянки 



сільськогосподарського призначення державної власності (ріллі)  загальною 

площею 14,2282 га, яку планується за результатами земельних торгів 

передати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

що розташована на території Черниської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту)», як рішення ради 

(одноголосно). 

 

29. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності (ріллі) загальною площею 5,5608 га, яку 

планується за результатами земельних торгів передати в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на 

території Черниської сільської ради Чернігівського району  Чернігівської 

області (за межами населеного пункту). 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності (ріллі) загальною 

площею 5,5608 га, яку планується за результатами земельних торгів передати 

в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Черниської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту)», як рішення ради 

(одноголосно). 

 

30. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності (ріллі) загальною площею 20,0000 га, яку 

планується за результатами земельних торгів передати в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована 

на території Черниської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту). 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності (ріллі) загальною 

площею 20,0000 га, яку планується за результатами земельних торгів 



передати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

що розташована на території Черниської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області (за межами населеного пункту)», як рішення ради 

(одноголосно). 

 

31. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності (пасовища) загальною площею 30,0000 га, 

яку планується за результатами земельних торгів передати в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на 

території Ведильцівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області (за межами населеного пункту). 

 

Слухали: Андрєєва Вадима Вікторовича - головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

 

З даного питання виступила депутат районної ради Кудрик І.В.  

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про затвердження технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності (пасовища) 

загальною площею 30,0000 га, яку планується за результатами земельних 

торгів передати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована на території Ведильцівської сільської ради 

Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту)», 

як рішення ради (одноголосно). 

 

 

 

Голова постійної комісії        І.В. Кудрик 


