
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання  постійної  комісії  районної ради з питань розвитку  місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації 

 

  Дата  проведення: 12.04.2016 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: 

Поліщук В.А. – заступник голови Чернігівської районної ради; Сич О.Д., 

Пономаренко М.Д., Ващенок Б.М., Носенок Ф.М., Мисюра О.О., Школа 

І.М., Ланько В.О. 

Сільські (селищні) голови: 

Рудник В.М. – Гончарівський селищний голова, Малець С.В. – Олишівський 

селищний голова, Завальний М.В. – М.-Коцюбинський селищний голова, 

Швидка О.П. – Іванівський сільський голова, Ковальчук Л.В. – Пакульський 

сільський голова. 

 Також були присутні: регіональний консультант з бюджетних питань 

Офісу реформ в Чернігівській області Микола Силенко,  керівник апарату 

районної державної адміністрації Тетяна Куриленко,  кореспондент газети 

«Наш край» Олена Шеремет. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. «Про розгляд пропозицій Чернігівської районної державної 

адміністрації  щодо  внесення  змін  до  перспективного плану  формування 

спроможних громад». 

 

Слухали: Куриленко Тетяну Петрівну – керівник апарату Чернігівської 

райдержадміністрації. 

  

З даного питання виступили Кудрик І.В. Носенок Ф.М., Микола Силенко, 

Школа І.М., Рудник В.М., Швидка О.П., Малець С.В., Ковальчук Л.В.   

 

Вирішили:  

1. Пропозицію Чернігівської  районної  державної  адміністрації  щодо  

внесення  змін  до  перспективного плану  формування  спроможних   громад, 



яка стосується формату об’єднання двох або трьох територіальних громад в 

межах Чернігівського району (додається), відхилити;   

2. Доручити Чернігівській районній державній адміністрації спільно з 

постійною комісією районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування 

та здійснення децентралізації, оперативно внести пропозиції щодо змін до 

перспективного плану в частині включення громад Чернігівського району, які 

не відображені в ухваленому розпорядженні Кабінету Міністрів України.  

3. Сільським та селищним головам продовжувати або розпочати невідкладно 

процес об’єднання територіальних громад для забезпечення повсюдності 

місцевого самоврядування та усунення так званих «білих плям» - невизначених 

до об'єднання . 

 

 

 

 

Голова постійної комісії        І.В. Кудрик 

 

 

 

 

Секретар постійної комісії       В.М. Загаба 


