
П Р О Т О К О Л  № 13 

засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури  

 

Дата проведення: 15.12.2016 р. 

Час проведення: 11-30 год. 

Місце проведення: кабінет голови 

районної ради 

Присутні: 

Ващенок Борис Миколайович - голова постійної комісії;  

 

Члени комісії: 

Солошенко Сергій Григорович 

Гуртовий Павло Михайлович 

Ярмоленко Василь Григорович 

Балабушка Олександр Володимирович 

 

Відсутні:  

Огієнко Валентина Володимирівна  

Короп Олександр Михайлович 

Власенко Григорій Григорович 

 

Приймають участь: 

Поліщук Володимир Андрійович – заступник голови Чернігівської районної 

ради 

Струк Світлана Миколаївна – керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради 

Мирошніченко Тетяна Михайлівна — начальники відділу культури і туризму 

Чернігівської районної державної адміністрації 

Колесник Оксана Петрівна - в.о. директора КЗ «Чернігівська районна ЦБС» 

Дзядзько Генадій Михайлович - Директор ЧРКП «Чернігіврайагробуд» 

Нікітенко Віктор Володимирович – начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради. 

Святко Ольга Петрівна – заступник головного лікаря з економічних питань 

КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» 

Стацикевич Людмила Анатоліївна - начальник управління економічного 

розвитку Чернігівської РДА 

Потапенко Лариса Іванівна - начальник фінансового управління Чернігівсько 

РДА 

Демченко Олександр Олексійович – заступник начальника відділу освіти 

Чернігівської РДА 

Черниш Ніна Андріївна - завідувач КУ «Чернігівський районний трудовий 

архів» 

Леоненко Ольга Андріївна - В.о. директора КП «АБЦ» 

Пекур Людмила Петрівна - Секретар Олишівської селищної ради 

Романов Олег Вікторович - Редьківський сільський голова 

Шутішин Віктор Олександрович - Начальник Чернігівського ЛВУМГ 

 



 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 10 питань, що будуть винесені на розгляд 

десятого пленарного засідання районної ради та 12 питань, які винесені на 

розгляд постійної комісії  та запропонував його затвердити.  

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

Прийнято одноголосно. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернігівського району 

на 2017 рік. 

Слухали: начальника управління економічного розвитку Чернігівської районної 

адміністрації Стецикевич Л.А. 

Виступили: Ващенок Б.М., Гуртовий П.М. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Чернігівського району на 2017 рік» та прийняти як рішення районної 

ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Чернігівського району на 2017-2020 роки. 

Слухали: начальника управління економічного розвитку Чернігівської районної 

адміністрації Стецикевич Л.А. 

Виступили: Ващенок Б.М., Балабушка О.В. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва Чернігівського району на 2017-2020 роки» та 

прийняти як рішення районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Про районний бюджет на 2017 рік. 

Слухали: начальника фінансового управління Чернігівської районної державної 

адміністрації Потапенко Л.І. 

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



Вирішили: зв’язку з тим, що районний бюджет на 2017 рік остаточно не 

сформований та потребує доопрацювання, інформацію прийняти до відома. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

Слухали: начальника фінансового управління Чернігівської районної державної 

адміністрації Потапенко Л.І. 

Виступили: Ващенок Б.М., 

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про звіт про виконання районного бюджету за 

9 місяців 2016 року» та прийняти як рішення районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Про план роботи районної ради на 2017 рік. 

Слухали: керуючого справами виконавчого апарату районної ради Струк С.М. 

Виступили: Ващенок Б.М., 

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про план роботи районної ради на 2017 рік.» 

та прийняти як рішення районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Ващенок Б.М. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про план діяльності Чернігівської районної 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» та прийняти як 

рішення районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Про затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель 

товарів, робіт і послуг комунальними закладами, установами та підприємствами 

Чернігівської районної ради із використанням системи електронних закупівель 

ProZorro. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

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



Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про затвердження Положення про здійснення 

допорогових закупівель товарів, робіт і послуг комунальними закладами, 

установами та підприємствами Чернігівської районної ради із використанням 

системи електронних закупівель ProZorro» та прийняти як рішення районної 

ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. Про внесення змін до Програми відшкодування депутатам районної 

ради витрат на проїзд для участі в пленарних засіданнях районної ради, 

засіданнях президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій 

районної ради на 2016-2020 роки. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

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

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про внесення змін до Програми 

відшкодування депутатам районної ради витрат на проїзд для участі в пленарних 

засіданнях районної ради, засіданнях президії, постійних комісій та тимчасових 

контрольних комісій районної ради на 2016-2020 роки» та прийняти як рішення 

районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. Про призначення директора комунального закладу «Чернігівська 

районна централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Мирошніченко Т.М., Колесник О.П., Ващенок Б.М. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про призначення директора комунального 

закладу «Чернігівська районна централізована бібліотечна система» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області» та прийняти як рішення 

районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. Про погодження надання ТОВ «Агроінвест Сіверщини» спеціального 

дозволу на користування надрами родовища будівельних пісків «Золотинка» 

Чернігівського району Чернігівської області.  

Слухали: заступника голови районної ради Поліщука В.А. 

Виступили: Гуртовий П.М., Балабушка О.В., Ващенок Б.М. 



Вирішили: Рекомендувати розглянути на черговій сесії районної ради 

запропонований проект рішення «Про погодження надання ТОВ «Агроінвест 

Сіверщини» спеціального дозволу на користування надрами родовища 

будівельних пісків «Золотинка» Чернігівського району Чернігівської області» та 

прийняти як рішення районної ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «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 звернення філії «Управління магістральних газопроводів 

«Київтрансгаз» Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних 

газопроводів від 28.10.2016 року № 842-Ол щодо розгляду питання прийняття в 

комунальну власність Чернігівського району майна. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Шутішин В.О., Пекур Л.П., Ярмоленко В.Г., Гуртовий П.М., 

Ващенок Б.М. 

Вирішили: рекомендувати голові Чернігівської районної ради Ларченку О.М. 

створити робочу групу з представників депутатського корпусу Чернігівської 

районної ради, Олишівської селищної ради, філії «Управління магістральних 

газопроводів «Київтрансгаз» Чернігівське лінійне виробниче управління 

магістральних газопроводів, виконавчого апарату районної ради та Чернігівської 

державної районної адміністрації, з метою більш детального вивчення питання та 

проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців селища Олишівка. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Про розгляд листа Олишівської селищної ради від 05.12.2016 року № 531 

щодо прийняття у комунальну власність Олішивської територіальної громади 

будівлі КЗ «Олишівський будинок культури». 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Мирошніченко Т.В., Гуртовий П.М., Ващенок Б.М. 

Вирішили: інформацію викладену в листі Олишівської селищної ради від 

05.12.2016 року № 531 щодо прийняття у комунальну власність Олішивської 

територіальної громади будівлі КЗ «Олишівський будинок культури» взяти до 

відома. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Про розгляд звернення відділу освіти Чернігівської РДА від 12.12. 2016 року 

№ 01-15/1435 щодо безоплатної передачі будівель Лукашівської ЗОШ І ступеню 

до комунальної власності Анисівської територіальної громади. 



Слухали: заступника начальника відділу комунального майна виконавчого 

апарату районної ради Демченка О.О. 

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

Вирішили: подати на розгляд чергової сесії районної ради проект рішення «Про 

безоплатну передачу в комунальну власність Анисівської територіальній 

громади об’єктів нерухомості». 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Про розгляд звернення КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» від 09.12.2016 року 

№ 1830 щодо надання дозволу на списання з балансу лікарні основних засобів – 

копіювальний апарат «Canon FC -2». 

Слухали: заступника головного лікаря з економічних питань КЛПЗ 

«Чернігівська ЦРЛ» Святко О.П. 

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

Вирішили: рекомендувати заступнику голови районної ради надати дозвіл 

КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» на списання з балансу лікарні основних засобів – 

копіювальний апарат «Canon FC -2». 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Про розгляд заяви Черниш Н.А. від 23.11.2016 року щодо продовження 

терміну дії контракту. 

Слухали: завідувача КУ «Чернігівський районний трудовий архів» Черниш Н.А. 

Виступили: Ващенок Б.М. 

Вирішили: Рекомендувати голові районної ради подати на розгляд сесії 

районної ради проект рішення «Про укладання контракту з завідувачем КУ 

«Чернігівський районний трудовий архів» та в рішенні передбачити термін дії 

контракту 3 роки.  

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Про звернення ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області від 11.10.2016 року № 

2294/9/25-22-07 щодо складання акту опису майна в податкову заставу, яке 

перебуває на балансі ЧРКП «Чернігіврайагробуд». 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Ващенок Б.М., Дзядзько Г.М.,  

Вирішили: інформацію викладену в звернення ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській 

області від 11.10.2016 року № 2294/9/25-22-07 щодо складання акту опису майна 

в податкову заставу, яке перебуває на балансі ЧРКП «Чернігіврайагробуд» взяти 

до відома. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 



 

7. . Про розгляд заяви Дзядзько Г.М. від 28.11.2016 року щодо продовження 

терміну дії контракту. 

Слухали: директора КП «Чернігіврайагробуд» Дзядзько Г.М. 

Виступили: Ващенок Б.М., Балабушка О.В. 

Вирішили: Рекомендувати голові районної ради подати на розгляд сесії районної 

ради проект рішення «Про укладання контракту з директором Чернігівського 

районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд» та в рішенні 

передбачити термін дії контракту 3 роки.  

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. Про фінансовий звіт КП «АБЦ» за 9 місяців 2016 року. 

Слухали: в.о. директора КП «АБЦ» Леоненко О.А. 

Виступили: Ващенок Б.М., Гуртовий П.М. 

Вирішили: Фінансовий звіт КП «АБЦ» за 9 місяців 2016 року взяти до відома.  

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. Про розгляд звернення відділу культури і туризму Чернігівської РДА від 

08.11.2016 року № 2-08/586 щодо передачі автомобілю УАЗ 3303-01 державний 

номер СВ 3748 ВА до Збройних Сил України. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Мирошніченко Т.В., Ващенок Б.М.  

Вирішили: звернення відділу культури і туризму Чернігівської РДА від 

08.11.2016 року № 2-08/586 щодо передачі автомобілю УАЗ 3303-01 державний 

номер СВ 3748 ВА до Збройних Сил України взяти до відома, так як відсутнє 

погодження Збройних Сил України  про прийняття транспортного засобу.  

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. Про розгляд звернення АТ «ОТКЕ» від 14.11.2016 року № 2492 щодо 

надання зменшеного розміру орендної плати. 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

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

Вирішили: відмовити АТ «ОТКЕ» у наданні зменшеного розміру орендної 

плати.  

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



11. Про розгляд звернення Редьківської сільської ради від 12.12.2016 року 

№ 03-16/224 щодо виділення коштів для проведення робіт по фарбуванню 

водонапірних башт села Редьківка. 

Слухали: Редьківського сільського голову Романова О.В. -  

Виступили: Ващенок Б.М., Гуртовий П.М., Солошенко С.Г., Балабущка О.В. 

Вирішили: звернутися до Чернігівської РДА з метою передбачення 

співфінансування проведення робіт по фарбуванню водонапірних башт села 

Редьківка. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. Про розгляд звернення територіального центру соціального обслуговування 

Чернігівської РДА від 25.11.2016 року № 973 щодо не виконання рішення 

Чернігівської районної ради від 23.01.2015 року «Про безоплатну передачу у 

комунальну власність Дніпровської територіальної громади транспортного 

засобу». 

Слухали: начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної 

ради Нікітенка В.В. 

Виступили: Ващенок Б.М.  

Вирішили: рекомендувати відділу комунального майна виконавчого апарату 

районної ради забезпечити внесення транспортного засобу, що перебуває на 

балансі територіального центру соціального обслуговування Чернігівської РДА 

до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ващенок Б.М., Солошенко С.Г., Гуртовий П.М. 

Ярмоленко В.Г., Балабушка О.В.); «проти» - 0; «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії       Б.М. Ващенок 

 

Секретар постійної комісії      С.Г. Солошенко 


