
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання  постійної  комісії  районної ради з питань розвитку  місцевого  

самоврядування та  здійснення  децентралізації 

 

  Дата  проведення: 17.05.2016 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. Кравченко А.С. 

 

         Відсутні з поважних причин: 

 Любченко А.В. 

 

 Запрошені: 

Поліщук В.А. – заступник голови Чернігівської районної ради; 

Кутузов О.В. – в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

Кузьмін С. М. – в.о. начальника Управління Держгеокадастру в Чернігівському  

районі Чернігівської  області; 

Носенок Ф.М. – директор комунального закладу «Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області; 

Руденко Д. М. – головний лікар комунального лікувально-профілактичного  

закладу «Чернігівська ЦРЛ»; 

представники від Чернігівській райдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про звіт голови Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

Слухали: Куриленко Тетяну Петрівну – керівник апарату Чернігівської 

райдержадміністрації. 

 

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

 

Вирішили: В зв’язку з відсутністю голови Чернігівської районної державної 

адміністрації та звіту голови  Чернігівської  районної  державної адміністрації 

на паперових носіях, питання зняти з порядку денного та розглянути його на 

сесії районної ради.  

 

2. Про звіт по виконанню районного бюджету за 1 квартал 2016 року. 

 



Слухали: Потапенко Ларису Іванівну – начальника фінансового управління 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З питанням до доповідача Потапенко Л.І. звернулась Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти  запропонований проект рішення «Про звіт по виконанню районного 

бюджету за 1 квартал 2016 року», як рішення ради (одноголосно).   

 

3. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 січня 

2016 року «Про районний бюджет на 2016 рік», «Аналіз дохідної частини 

бюджетів об’єднаних територіальних громад району, визначених 

перспективним планом» (додатково).  

 

Слухали: Потапенко Ларису Іванівну – начальника фінансового управління 

Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З питанням до доповідача Потапенко Л.І. звернулась 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 29 січня 2016 року «Про районний бюджет 

на 2016 рік»», як рішення ради (одноголосно), інформацію щодо «Аналіз 

дохідної частини бюджетів об’єднаних територіальних громад району, 

визначених перспективним планом» прийняти до відома з подальшим 

детальним вивченням.   

 

4. Про Звернення до Чернігівської обласної ради та Чернігівської обласної  

державної адміністрації щодо фінансування з обласного бюджету видатків 

на виготовлення проектно-кошторисної документації з реставрації Свято-

Георгіївської  церкви (смт.Седнів). 

 

Слухали: Нікітенко Віктора Володимировича – начальника відділу 

комунального  майна  виконавчого апарату районної  ради. 

 

З даного питання виступила депутат Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти запропонований проект рішення «Про Звернення до Чернігівської 

обласної ради та Чернігівської обласної державної адміністрації щодо 

фінансування з обласного бюджету видатків на виготовлення проектно-

кошторисної документації з реставрації Свято-Георгіївської церкви 

(смт.Седнів)», як рішення ради (одноголосно).   

 

5. Про  затвердження районної  програми «Ветеран» на 2016-2020 роки. 

 



Слухали: Кудрик І.В., Андрєєва В.В., які зауважили на тому, що даний проект 

рішення не пройшов погодження у виконавчому апараті Чернігівської районної 

ради та Чернігівська районна державна адміністрація дане питання буде 

знімати з порядку денного. 

 

Вирішили: Дане питання зняти з порядку денного.   

 

6. Про  затвердження  Програми передачі нетелей  багатодітним сім»ям, 

які  проживають у сільській  місцевості Чернігівського  району, на 2016-2020 

роки. 

 

Слухали: Кутузова Олександра Володимировича – в.о. начальника 

управління агропромислового розвитку Чернігівської районної державної 

адміністрації. 

 

Із запитаннями до доповідача Кутузова О.В. звернулись депутати районної 

ради Кудрик І.В., Дуденко А.М., Кубрак М.М., Кравченко А.С. 

 

Вирішили: Після доповнення у Програмі положенням щодо контролю за 

якістю нетелей при їх придбанні та здійсненні контролю при подальшому їх 

утриманні в родинах, рекомендувати районній раді на черговій сесії районної 

ради затвердити запропонований проект рішення, (одноголосно).   

 

7. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва  Чернігівського району на 2015-2016 роки. 

 

Слухали: Тітова Олександра Михайлович – головного спеціаліста 

управління економічного розвитку Чернігівської районної державної 

адміністрації 

 

З питанням до доповідача  Тітова О.М. звернулись депутати Кравченко А.С., 

Дуденко А.М., Кудрик І.В. 

 

Вирішили: Чернігівській районній державній адміністрації на черговому 

пленарному засіданні надати інформацію, яка робота проводиться в межах 

чинного законодавства стосовно контролю за оранкою землі фізичними 

особами в Чернігівському районі та, відповідно надходження податку від 

даного виду діяльності.  Рекомендувати районній раді на черговій сесії 

районної ради прийняти звіт до відома "Про хід виконання Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва Чернігівського району на 

2015-2016 роки ", (одноголосно).   

 

8. Про внесення змін до Положення про заснування щорічної Премії 

районної ради та райдержадміністрації працівникам загальноосвітніх, 

дошкільних та  позашкільних навчальних закладів імені Миколи Мглинцева. 

 



Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

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

ради Кудрик І.В., Кубрак М.М., Кравченко А.С. 

 

Вирішили: Після доповнення положення відповідним пунктом щодо розміру 

премії, рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради затвердити 

запропонований проект рішення "Про внесення змін до Положення про 

заснування щорічної Премії районної ради та райдержадміністрації 

працівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів імені  Миколи  Мглинцева", як рішення ради (одноголосно).   

 

9. Про внесення змін до списку народних засідателів Чернігівського 

районного суду Чернігівської області, затвердженого рішенням районної 

ради від 15 січня 2014 року. 

 

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 

затвердити запропонований проект рішення "Про внесення змін до списку 

народних засідателів Чернігівського районного суду Чернігівської області, 

затвердженого рішенням районної ради від 15 січня 2014 року", як рішення 

ради (одноголосно).   

 

10. Про  інформацію  керівника  Чернігівської  місцевої  прокуратури 

та начальника Чернігівського районного відділення  поліції ЧВП ГУНП в 

Чернігівській  області про стан законності, протидії  злочинності, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території 

Чернігівського району.  

 

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

 

Вирішили: Рекомендувати районній раді на черговій сесії районної ради 

прийняти звіт до відома «Про інформацію керівника Чернігівської місцевої 

прокуратури та начальника Чернігівського районного відділення поліції 

ЧВП ГУНП в Чернігівській області про стан законності, протидії 

злочинності,  охорони  громадського  порядку та результати  діяльності на 

території Чернігівського  району», (одноголосно).   

 

11. Про  роботу Управління Держгеокадастру в Чернігівському районі  по 

врегулюванню земельних  відносин. 

 



Слухали: Брея  Володимира  Михайловича – представник Управління  

Держгеокадастру  в  Чернігівському  районі  у Чернігівській  області. 

 

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

А.М., Кубрак М.М., Загаба В.М., Кравченко А.С. 

 

Вирішили: Розглянути питання  «Про  роботу Управління Держгеокадастру 

в Чернігівському районі по врегулюванню земельних відносин» на сесії 

Чернігівської районної ради. 

 

12. Про звіт комунального закладу «Чернігівська  районна  централізована  

бібліотечна  система» Чернігівської районної ради Чернігівської області про 

свою  діяльність. 

 

Слухали: Носенка  Федоса  Михайловича – директора комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області. 

 

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

А.М.  

 

Вирішили: Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про звіт комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована  бібліотечна система» Чернігівської 

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

 

13. 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 виступили депутати районної ради Кудрик І.В., Дуденко 

А.М. та зауважили на необхідності до чергової сесії привести у відповідність 

даний Перелік, стосовно Мохнатинської та Серединської загальноосвітніх шкіл 

І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області, а також 

підготовити порівняльні таблиці об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ  Чернігівського району. 

 

Вирішили:  Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про затвердження Переліку об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району», (одноголосно). 

 

14. Про  погодження  скорочення  ліжкового фонду  та  зміни  структури 

комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська 



центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області. 

 

Слухали: Руденка Дмитра Миколайовича – головного лікаря  комунального  

лікувально-профілактичного  закладу «Чернігівська ЦРЛ» 

 

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

А.С., Дуденко А.М.  

 

Вирішили: проект рішення «Про  погодження  скорочення  ліжкового фонду  

та  зміни  структури комунального лікувально-профілактичного закладу 

«Чернігівська центральна  районна  лікарня» Чернігівської районної ради  

Чернігівської  області» не підтримано, запропоновано винести проект рішення 

на обговорення Чернігівській районній раді. 

 

15. Про затвердження в новій редакції статуту комунального 

лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська центральна районна 

лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської  області. 

 

Слухали: Руденка Дмитра Миколайовича – головного лікаря  комунального  

лікувально-профілактичного  закладу «Чернігівська ЦРЛ». 
 

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

Вирішили: Запропоновано винести проект рішення на обговорення 

Чернігівській районній раді «Про  затвердження  в  новій редакції  статуту 

комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська 

центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області». 
 

16. Про надання дозволу Чернігівському районному комунальному 

підприємству «Чернігіврайагробуд» на  передачу  майна  в оренду. 
 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича – начальника відділу 

комунального  майна  виконавчого апарату районної  ради. 

 

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

А.М.  
 

Вирішили: В зв’язку з тим, що для прийняття проекту рішення не достатньо 

матеріалів щодо передачі майна в оренду, підготовити необхідні матеріали та 

розглянути дане питання на президії районної ради. 
 

17. Про передачу будівлі Новоселівської ЗОШ  І  ступеня від відділу освіти 

Чернігівської районної державної адміністрації до відділу культури і 

туризму Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

Слухали: Нікітенка Віктора Володимировича – начальника відділу 

комунального  майна  виконавчого апарату районної  ради. 



 

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

 

Вирішили: Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про  передачу будівлі Новоселівської 

ЗОШ І ступеня від відділу освіти Чернігівської районної державної 

адміністрації до відділу культури і туризму Чернігівської районної 

державної адміністрації», (одноголосно). 

 

18. Про внесення  змін до рішення районної ради від 29 січня 2016 року 

«Про  ліквідацію 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 виступили депутати районної ради Кудрик І.В., Дуденко 

А.М.  

 

Вирішили: Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про внесення  змін до рішення 

районної ради від 29 січня 2016 року «Про  ліквідацію юридичної  особи  

Мохнатинська загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів Чернігівської  районної  

ради  Чернігівської  області», (одноголосно). 

 

19. Про внесення  змін до рішення районної ради від 29 січня 2016 року 

«Про  ліквідацію 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 винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 29 січня 2016 року «Про  ліквідацію юридичної  особи Серединська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради 

Чернігівської області», (одноголосно). 

 

20. Про затвердження  остаточного  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 винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про  затвердження  остаточного 

ліквідаційного балансу юридичної особи Мохнатинська загальноосвітня 

школа  І-ІІ  ступенів  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області», 

(одноголосно). 

 

21. Про затвердження  остаточного  ліквідаційного  балансу юридичної 

особи Серединська ЗОШ І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради 

Чернігівської  області. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

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

 

Вирішили: Рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання районної 

ради запропонований проект рішення «Про затвердження остаточного 

ліквідаційного балансу юридичної особи Серединська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області», (одноголосно). 

 

22. Про внесення  змін  до  назви Боровиківської  загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

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

А.М.  

 

Вирішили: Недостатньо інформації для прийняття рішення щодо винесення на 

розгляд пленарного засідання районної ради запропонований проект рішення 

«Про внесення  змін  до назви Боровиківської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів  Чернігівської районної ради Чернігівської  області», (утримались). 

 

23. Про  внесення  змін  до назви Шестовицької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

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

А.М.  

 

Вирішили: Недостатньо інформації для прийняття рішення щодо винесення на 

розгляд пленарного засідання районної ради запропонований проект рішення 



«Про  внесення  змін  до назви Шестовицької  загальноосвітньої школи  І-ІІ 

ступенів  Чернігівської районної ради  Чернігівської  області», (утримались). 

 

24. Про  внесення  змін  до назви Ягіднянської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Чернігівської  районної  ради Чернігівської області. 

 

Слухали: Маханькову Тетяну Михайлівну - начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

 

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

А.М.  

 

Вирішили: Недостатньо інформації для прийняття рішення щодо винесення на 

розгляд пленарного засідання районної ради запропонований проект рішення 

«Про  внесення  змін  до  назви  Ягіднянської  загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів  Чернігівської районної ради  Чернігівської області», (утримались). 

 

25. 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 виступили депутати районної ради Кудрик І.В., Дуденко 

А.М., Кравченко А.С.  

 

Вирішили: Запросити на пленарне засідання районної ради Ведильцівського 

сільського голову. За 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)», (утримались). 

 

26. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (пасовища) загальною площею 1,0761 га, яка надана в оренду, 

строком на 7 років за рахунок земель державної власності ТОВ фірма 

«ТехНова» для ведення підсобного сільського господарства на території 

Киїнської сільської 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., Дуденко 

А.М.  

 

Вирішили: Розглянути питання «Про затвердження технічної документації 

по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення (пасовища) загальною площею 1,0761 га, 

яка надана в оренду, строком на 7 років за рахунок земель державної 

власності ТОВ фірма «ТехНова» для ведення підсобного сільського 

господарства на території Киїнської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області» на сесії Чернігівської районної ради. 

 

27. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (пасовища) загальною площею 1,9823 га, яка надана в оренду, 

строком на 7 років за рахунок земель державної власності ТОВ фірма 

«ТехНова» для ведення підсобного сільського господарства на території 

Киїнської сільської 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., Дуденко 

А.М.  

 

Вирішили: Розглянути питання «Про затвердження технічної документації 

по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення (пасовища) загальною площею 1,9823 га, 

яка надана в оренду, строком на 7 років за рахунок земель державної 

власності ТОВ фірма «ТехНова» для ведення підсобного сільського 

господарства на території Киїнської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області» на сесії Чернігівської районної ради. 

 

28. Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (пасовища) загальною площею 2,7001 га, яка надана в оренду, 

строком на 7 років за рахунок земель державної власності ТОВ фірма 

«ТехНова» для ведення підсобного сільського господарства на території 

Киїнської сільської 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., Дуденко 

А.М.  

 

Вирішили: Розглянути питання «Про затвердження технічної документації 

по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення (пасовища) загальною площею 2,7001 га, 

яка надана в оренду, строком на 7 років за рахунок земель державної 

власності ТОВ фірма «ТехНова» для ведення підсобного сільського 

господарства на території Киїнської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області» на сесії Чернігівської районної ради. 

 

Додаткове питання: «Про надходження плати за землю від 

землекористувачів в громадах Чернігівського району». 
 

Слухали: Представника Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області. 

 

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

А.М. 
 

Вирішили: прийняти звіт до відома. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії        І.В. Кудрик 

 

 

 

Секретар постійної комісії       В.М. Загаба 


