Додаток до рішення
Чернігівської районної ради
від 27 листопада 2018 року
“Про звіт голови Чернігівської
районної ради”
ЗВІТ
голови Чернігівської районної ради О.М. Ларченка
про роботу за період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року
Звіт подається на підставі частини 17 пункту 6 статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та містить аналіз виконання
повноважень головою районної ради відповідно до статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» у період з 01 жовтня 2017 року по
01 листопада 2018 року.
Діяльність голови районної ради здійснювалась лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб визначений чинним законодавством, а саме:
Конституцією України, Законах України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції»,
«Про доступ до публічної інформації» та ін.
Депутатський корпус Чернігівської районної ради
Депутатами Чернігівської районної ради VII скликання обрано 46
депутатів з 7 політичних партій.
За звітній період 2 депутати районної ради склали свої повноваження:
Тарасенко Олександр Петрович - політична партія Радикальної партії
Олега Ляшка в Чернігівській районній раді - склав повноваження за власним
бажанням;
Дерев’янко Олег Антонович - політична партія Чернігівської районної
партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - виключено зі
складу депутатів Чернігівської районної ради в зв’язку зі смертю.
На місце вибувших депутатів, відповідно до Закону України «Про місцеві
вибори» увійшли:
Артюх Михайло Степанович - політична партія Радикальної партії
Олега Ляшка в Чернігівській районній раді;
Герман Юрій Леонідович - політична партія Чернігівської районної
партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
На даний час Чернігівська районна рада працює у повному складі.
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Середній вік депутатів Чернігівської районної ради складає - 51 рік.
Наймолодшому депутату районної ради – 24 роки, найстаршому – 71.
3 депутати ради мають вік до 35 років, 18 депутатів до 50 років, 15 до 60 і
10 депутатів старше 60 років.
Представництво чоловіків та жінок становить: 40 чоловіків і 6 жінок.
2 депутати мають середню освіту, 15 - середньо-спеціальну, 29 депутатів
районної ради мають вищу освіту.
Із 46 депутатів ради вперше обрано депутатами районної ради – 26
чоловік, з яких 3 депутати попередньо обирались депутатами сільських чи
селищних рад, а саме: Пономаренко М.Д. (Хмільницької), Мацерук Л.Т.
(Гончарівської), Шегеда С.В.(Кархівської).
Шість депутатів райради мають значний досвіт депутатської діяльності, а
саме: Кубрак Михайло Михайлович та Кудрик Микола Васильович – є
депутатами Чернігівської районної ради 6-ти скликань, Мисюра Олександр
Олександрович – 4-х., Шпилька Юрій Миколайович, Ващенок Борис
Миколайович та Гетта Ольга Іванівна – 3-х скликань.
У районній раді у звітному періоді працювало 6 фракцій:
- фракція політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
(керівник – Віктор Ланько);
- фракція Радикальної партії Олега Ляшка (керівник - Борис Ващенок);
- фракція політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
(керівник - Ігор Школа);
- фракція Аграрної партії України (керівник - Микола Кужель);
- фракція політичної партії «Опозиційний блок» (керівник - Микола
Кудрик);
- фракція політичної партії «Наш край» (керівник – Ольга Гетта).
та 2 депутатські групи:
- «Громада» (голова групи – Анатолій Дуденко);
- «Чернігівська районна громада» ( голова групи – Олександр Сич).
І. Діяльність Ларченка О.М.,
як голови Чернігівської районної ради
1.Публічна діяльність
Згідно пунктів 1 та 14 частини 6 статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради повідомляє
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депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце
проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради,
забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами
проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення
громадської думки, оприлюднення рішень.
Розпорядження про скликання пленарних засідань Чернігівської районної
ради, час та місце проведення сесій, постійних комісій, робочих груп та
засідання Президії районної ради оприлюднювались у районній газеті «НК», на
офіційному вебсайті районної ради та на офіційній сторінці Чернігівської
районної ради в соціальній мережі Facebook.
На пленарні засідання районної ради, засідання постійних комісій та
робочих груп запрошувалися: керівництво Чернігівської районної державної
адміністрації та її структурних підрозділів, районних підприємств, установ,
організацій, сільські та селищні голови, фахівці (відповідно) питань, які
розглядалися, представники засобів масової інформації, мешканці району,
студенти вищих навчальних закладів та інші.
Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» у
повній мірі дотримано вимог щодо оприлюднення проектів рішень, прийнятих
рішень, протоколів сесій, протоколів засідань постійних комісій, результатів
поіменного голосування тощо. Проекти рішень районної ради в переважній
більшості оприлюднені за 20 робочих днів до розгляду. Прийняті рішення
оприлюднювалися не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття. Результати
поіменного голосування - в день голосування. Оприлюднено усі протоколи
сесій та постійних комісій.
У районній раді працює офіційний вебсайт, на якому розміщена публічна
інформація про діяльність ради.
Також, діяльність Чернігівської районної ради висвітлюється на офіційній
сторінці районної ради в соціальній мережі Facebook.
Інформація щодо діяльності ради, проекти рішень та інші матеріали
оперативно направлялася на електронні адреси депутатів ради.
2. Сесійна діяльність
Відповідно до пунктів 1 та 2 частини 6 статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради скликає сесії ради,
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забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, веде їх
засідання.
План роботи Чернігівської районної ради на 2018 рік передбачає
розгляд 76 сесійних питань, з них розглянуто - 64, на сьогоднішньому
засіданні розглянемо - 10.
Питання, що не розглянуті з поважних причин знімалися з розгляду, або
плануються заслухатися на наступному пленарному засіданні.
Окрім планових питань додатково у 2018 році радою розглянуто ще 131
питання.
Всього радою 7-го скликання розглянуто 684 проектів рішень, з них 662
стали рішеннями ради.
За звітний період проведено 7 сесій районної ради, з них 1 сесія
складається із 2-х пленарних засідань. Депутати ради розглянули 205 питань
та прийняли 197 рішень, а саме:
19 сесія районної ради сьомого скликання (03.10.2017 року)
1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Чернігівського району на 2017 рік за І півріччя 2017 року.
2. Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року.
3. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 22 грудня
2016 року „Про районний бюджет на 2017 рік” зі змінами, внесеними рішенням
Чернігівської районної ради 11 січня 2017 року, 28 березня 2017 року, 12 травня
2017 року, 30 травня 2017 року, 25 липня 2017 року.
4. Про затвердження районної цільової Програми з національно0патріотичного виховання на 2018-2020 роки.
5. Про внесення змін до рішення районної ради від 05 грудня 2012 року
«Про програму перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на
території Чернігівського району на 2013-2017 роки.
6. Про хід виконання програми «Ветеран» Чернігівської районної
організації ветеранів на 2016-2020 роки.
7. Про нагородження щорічною премією районної ради та районної
державної адміністрації імені Миколи Мглинцева кращих працівників освіти
Чернігівського району.
8. Про реорганізацію Петрушинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
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9. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 липня 2017 року «Про
реорганізацію Пісківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній
навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад» Чернігівської районної
ради Чернігівської област.
10.
Про внесення змін до рішення районної ради від 09 серпня 2016
року «Про затвердження результатів конкурсу та про переможця конкурсу».
11.
Про затвердження остаточного ліквідаційного балансу юридичної
особи Боровиківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської
районної ради Чернігівської області.
12.
Про затвердження остаточного ліквідаційного балансу юридичної
особи Лукашівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної
ради Чернігівської області».
13.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 30,1954 га
на території Довжицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
14.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 13,2393 га
на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
15.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 18,0749 га
на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
16.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 19,6527 га
на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
17.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 22,6153 га
на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
5

області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
18.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 25,7000 га
на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
19.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 72,7424 га
на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
20.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 26,9908 га
на території Черниської сільської ради Чернігівського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) для подальшого продажу права оренди
на земельних торгах за рахунок земель державної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
21.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (сіножаті) загальною площею 2,0646 га, яка надається в оренду
строком на 7 років за рахунок земель державної власності гр. Джолі Надії
Сергіївні для ведення фермерського господарства на території МихайлоКоцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.
22.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (сіножаті) загальною площею 3,1477 га, яка надається в оренду
строком на 7 років за рахунок земель державної власності гр. Джолі Надії
Сергіївні для ведення фермерського господарства на території МихайлоКоцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.
23.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (пасовища) загальною площею 5,0000 га, яка надається в оренду
строком на 7 років за рахунок земель державної власності гр. Джолі Надії
Сергіївні для ведення фермерського господарства на території МихайлоКоцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.
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24.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (рілля) загальною площею 12,6491 га, яка надається в оренду
строком на 7 років за рахунок земель державної власності гр. Джолі Надії
Сергіївні для ведення фермерського господарства на території МихайлоКоцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.
25.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (Рілля) загальною площею 85,9347 га, яка надана в оренду строком
на 49 років, за рахунок земель державної власності ПБП «ВИМАЛ» для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на території Новобілоуської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
26. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку двох земельних ділянок загальною площею 112,9823 га, що надані в
оренду ТОВ УНСП «Союз підприємців УКРАЇНИ-НІМЕЧЧИНИ» для
вирощування риби, які розташовані на території Трисвятськослобідської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
27. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення (рілля)
загальною площею 50,0000 га, яка надана в оренду строком на 15 років, за
рахунок земель державної власності ФГ «Напорівське» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Анисівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області.
28. Про внесення змін до районної Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства
«Власний дім» на 2016-2020 роки».
29. Про підтримку тексту звернення депутатів Рівенської районної ради до
Верховної ради України щодо скасування депутатської недоторканості
народних депутатів України.
20 сесія районної ради сьомого скликання (14.12.2017 року)
Перше пленарне засідання
1. Про звіт голови Чернігівської районної ради.
2. Про внесення змін до складу Президії районної ради.
3. Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року.
4. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 22 грудня
2016 року „Про районний бюджет на 2017 рік” зі змінами, внесеними рішенням
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Чернігівської районної ради 11 січня 2017 року, 28 березня 2017 року, 12 травня
2017 року, 30 травня 2017 року, 25 липня 2017 року, 3 жовтня 2017 року.
5. Про інформацію керівника Чернігівської місцевої прокуратури про
результати діяльності на території Чернігівського району.
6. Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2018 рік.
7. Про затвердження районної цільової соціальної програми безкоштовного
зубопротезування учасників антитерористичної операції на 2018 рік.
8. Про виконання цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2015-2018 роки в Чернігівському районі в 2016 та за 9
місяців 2017 року.
9. Про реорганізацію Халявинського фельдшерсько-акушерського пункту в
Халявинську амбулаторію загальної практики - сімейної медицини.
10. Про внесення змін до додатку №1 Програми забезпечення проведення
заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації,
територіальної оборони т а призову громадян на строкову військову службу на
2017 рік.
11. Про затвердження районної Програми підтримки обдарованої учнівської
молоді на 2018 рік.
12. Про затвердження районної Програми забезпечення безоплатним
харчуванням дітей із сімей учасників антитерористичної операції на 2018 рік».
13. Про виконання Програми розвитку освіти Чернігівського району на
2013-2017 роки.
14. Про виконання районної цільової Програми розвитку дошкільної освіти
на 2011-2017 роки.
15. Про визначення опорного закладу на базі Киїнської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області.
16. Про визначення опорного закладу на базі комунального закладу
«Седнівський навчально-виховний комплекс Чернігівської районної ради
Чернігівської області».
17. Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
18. Про реорганізацію Пісківського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
19. Про виконання районної цільової Програми із забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на
2016-2020 роки за 9 місяців 2017 року.
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20. Про хід виконання районної програми висвітлення заходів з вирішення
соціально-економічних та гуманітарних питань у Чернігівському районі
районною державною адміністрацією та районною радою засобами
телерадіомовлення.
21. Про звільнення Колесник О.П. з посади директора комунального закладу
«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської
районної ради Чернігівської області.
22. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
23. Про передачу об’єктів нерухомого майна та приладів обліку у
комунальну власність Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади.
24. Про передачу автомобіля ВАЗ 21103 у власність Халявинської
територіальної громади.
25.
Про розподіл коштів перевиконання дохідної частини загального
фонду районного бюджету.
26.
Про хід виконання рішень районної ради.
27. Про Почесну грамоту та Подяку Чернігівської районної ради.
28. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності загальною площею 13,4528 га, яку планується за
результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Пісківської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
29.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення державної власності загальною площею 11,0000 га, яку планується
за результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Іванівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
30.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки (сіножаті) загальною площею
0,2968 га, яка надана в оренду гр. Кузьменко Олені Марківні для сінокосіння із
земель водного фонду (прибережна захисна смуга) на території Дніпровської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області ( за межами
населеного пункту с.Загатка).
31.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (рілля) загальною площею 4,5000 га, яка надана в постійне
користування, за рахунок земель державної власності громадянину Будашу
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Віктору Олександровичу для ведення фермерського господарства на території
Рудківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
32.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (рілля) загальною площею 9,6000 га, яка надана в постійне
користування, за рахунок земель державної власності громадянину Будашу
Віктору Олександровичу для ведення фермерського господарства на території
Рудківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
33.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (рілля) загальною площею 100,1297 га, яка надана в оренду
громадянину Мандриці Володимиру Михайловичу строком на 5 років, за
рахунок земель державної власності для ведення селянського фермерського
господарства на території Петрушинської сільської ради Чернігівського району
Чернігівської області.
34.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (рілля) загальною площею 25,3734 га, яка надана в оренду строком
на 7 років, за рахунок земель державної власності СФГ «Володимир» для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території
Терехівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
35.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду загальною
площею 16,2364 га, яка надана в оренду строком на 49 років ФОП
Стефановському Володимиру Миколайовичу для риборозведення та
промислового вилову риби на території Довжицької сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населених пунктів).
36.
Про розгляд Подання Чернігівської місцевої прокуратури від
03.11.2017 року №10024 щодо недотримання вимог антикорупційного
законодавства
директором
Чернігівського
районного
комунального
підприємства «Чернігіврайагробуд» Дзядзьком Г.М.
37. Про розгляд Подання Чернігівської місцевої прокуратури від 03.11.2017
року №10024 щодо недотримання вимог антикорупційного законодавства
директором дочірнього підприємства «Агробудкомплект» Чернігівського
районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд» Кравцем В.М.
38.
Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів
39.
Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо реформування
лісового господарства
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20 сесії районної ради сьомого скликання (22.12.2017 року)
Друге пленарне засідання
1.
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернігівського
району на 2018 рік.
2. Про районний бюджет на 2018 рік.
3.
Про план роботи районної ради на 2018 рік.
4.
Про Програму забезпечення проведення заходів та робіт місцевого
значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони,
призову громадян на строкову військову службу на 2018 рік.
5. Про затвердження районної Комплексної програми профілактики
правопорушень на 2018 рік.
6. Про затвердження організаційної структури комунального закладу
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
7. Про внесення змін до статуту комунального лікувально-профілактичного
закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної
ради Чернігівської області.
8. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки (сіножаті) загальною площею 0,2968 га, яка
надана в оренду гр. Кузьменко Олені Марківні для сінокосіння із земель
водного фонду (прибережна захисна смуга) на території Дніпровської сільської
ради Чернігівського району Чернігівської області ( за межами населеного
пункту с.Загатка).
21 сесія районної ради сьомого скликання (20.03.2018 року)
1. Про інформацію голови Чернігівської районної виборчої комісії.
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за
2017 рік.
3. Про звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік.
4. Про виконання районної програми будівництва (придбання) доступного
житла на 2011-2017 роки.
5. Про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства
«Власний дім» на 2016-2020 роки у 2017 році.
6. Про внесення змін до районної Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства
«Власний дім» на 2016-2020 роки.
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7. Про виконання Програми розвитку культури і туризму в Чернігівському
районі на 2016 – 2017 роки.
8. Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в
Чернігівському районі на 2018 рік.
9. Про хід виконання Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які
проживають у сільській місцевості Чернігівського району, на 2016-2020 роки у
2017 році.
10.
Про внесення змін до рішення районної ради від 19 травня 2016
року «Про затвердження Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які
проживають в сільській місцевості Чернігівського району, на 2016-2020 роки».
11.
Про Програму перевезення та поховання померлих та загиблих осіб
на території Чернігівського району на 2018 рік.
12.
Про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту
Чернігівського району на 2016 – 2020 роки у 2017 році.
13.
Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження
відзнаками районної державної адміністрації та районної ради на 2017 рік.
14.
Про затвердження районної Програми фінансового забезпечення
нагородження відзнаками Чернігівської районної ради на 2018 рік.
15.
Про
виконання
районної
Комплексної
програми
профілактикиправопорушень на 2017 рік.
16.
Про виконання Програми зайнятості населення Чернігівського
району на період до 2017 року.
17.
Про хід виконання Програми надання адресної одноразової
допомоги на2016-2020 роки у 2017 році.
18.
Про виконання районної цільової соціальної програми
безкоштовного зубопротезування учасників антитерористичної операції на 2017
рік.
19.
Про виконання районної цільової соціальної програми
протидіїзахворюванню на туберкульоз на 2017 рік.
20.
Про хід виконання Програми відшкодування депутатам районної
ради
витрат на проїзд для здійснення ними депутатських повноважень на період
2016-2020 роки у 2017 році.
21.
Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Чернігівському районі на 2016-2020 роки в 2017 році.
22.
Про виконання районної Програми підтримки обдарованої
учнівської молоді на 2017 рік.
23.
Про виконання районної Програми забезпечення безоплатним
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харчуванням дітей із сімей учасників антитерористичної операції на 2017
рік.
24.
Про ліквідацію юридичної особи «Шестовицька загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області».
25.
Про безоплатну передачу в комунальну власність Шестовицької
територіальної громади об’єктів нерухомості.
26.
Про звіт щодо діяльності Чернігівського районного комунального
підприємства «Чернігіврайагробуд» за 2017 рік.
27.
Про звіт комунального підприємства «Архітектурно-будівельний
центр» Чернігівської районної ради Чернігівської області .
28.
Про звіт комунального підприємства «Чернігівське районне
бюротехнічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської
області про свою діяльність.
29.
Про
звіт
щодо
діяльності
Дочірного
підприємства
«Агробудкомплект» Чернігівського районного комунального підприємства
«Чернігіврайагробуд» за 2016-2017 роки.
30.
Про порядок та норматив відрахування частини прибутку
комунальних підприємств Чернігівської районної ради.
31.
Про звіт комунального закладу «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради
Чернігівської області про свою діяльність за 2016-2017 роки.
32.
Про
звіт
комунального
лікувально-профілактичного
закладу«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
Чернігівської області про свою діяльність.
33. Про звіт комунального закладу «Чернігівська районна централізована
бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської області про
свою діяльність.
34.
Про звіт комунального позашкільного навчального закладу«Центр
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської
області» про свою діяльність.
35.
Про звіт комунального позашкільного навчального закладу
«Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» про свою
діяльність.
36.
Про звіт комунальної установи «Чернігівський районний
трудовийархів» Чернігівської районної ради Чернігівської області.
37.
Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання,
передачі основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району.
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38.
Про передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у комунальну
власність Олишівської територіальної громади.
39.
Про передачу будівель Мохнатинської лікарської амбулаторії
загальної практики-сімейної медицини у власність Мохнатинської
територіальної громади.
40.
Про делегування повноважень районної ради районній
державнійадміністрації.
41.
Про зміни в складі постійної комісії районної ради з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та
інфраструктури.
42.
Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2016 року
«Про закріплення депутатів районної ради за сільськими і селищними
територіальними громадами».
43.
Про затвердження структури виконавчого апарату районної ради та
його чисельності.
44.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки наданої в оренду громадянину
Пінчуку Олександру Віталійовичу площею 44,6424 га, з них: рілля- 44,6424 га
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель
сільськогосподарського призначення державної власності строком на 49 років
на території Михайло-Коцюбинської селищної ради (колишньої Андріївської
сільської ради) Чернігівського району Чернігівської області.
45.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,6285 га,
що надана в оренду громадянину Назаренку Михайлу Івановичу для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території
Вознесенської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (за
межами населеного пункту.
46.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (ріллі) загальною площею 70,2000 га, яка надана в оренду
приватно-орендному підприємству ім. Герасименка для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, на території Анисівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
47.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (ріллі) загальною площею 9,8502 га, яка надана в оренду
приватно-орендному підприємству ім.Герасименка для ведення товарного
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сільськогосподарського виробництва, на території Анисівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
48.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (ріллі) загальною площею 11,2049 га, яка надана в оренду
приватно-орендному підприємству ім. Герасименка для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, на території Анисівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
49.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення (ріллі) загальною площею 11,4666 га, яка надана в оренду
приватно-орендному підприємству ім. Герасименка для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, на території Анисівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області ( за межами населеного пункту).
50.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення державної власності (ріллі) загальною площею 29,5721 га, яка
надана в оренду приватно-орендному підприємству ім. Герасименка для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель
резервного фонду, що розташована на території Анисівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населених пунктів).
51.
Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення загальною площею 38,7041 га, яка надана в оренду приватноорендному підприємству ім. Герасименка для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за рахунок земель державної власності,
що розташована на території Анисівської сільської ради Чернігівського району
Чернігівської області (за межами населених пунктів).
52.
«Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 13,9773 га,
яка надана в оренду Федорку Володимиру Костянтиновичу для ведення
фермерського господарства на території Михайло-Коцюбинської селищної ради
Чернігівського району Чернігівської області ( за межами населеного пункту).
53.
«Про реорганізацію шляхом перетворення юридичної особи комунальний заклад «Чернігівський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області в
комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради
Чернігівської області».
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54.
Про внесення змін до рішення районної ради від 09 серпня 2016
року «Про затвердження районної Програми «Ветеран» на 2017-2020 роки».
55.
«Про заборону обігу готівкових коштів та забезпечення заходів
щодо запобігання корупції у навчальних закладах Чернігівського району».
56.
«Про звернення до Чернігівської обласної ради»
22 сесія районної ради сьомого скликання (30.05.2018 року)
1. Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року.
2. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 22 грудня
2018 рік «Про районний бюджет на 2018 рік».
3. Про звіт постійної комісії районної ради з питань земельних відносин,
екології та агропромислового розвитку.
4. Про інформацію керівника Чернігівської місцевої прокуратури про
результати діяльності на території Чернігівського району.
5. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього
підприємництва Чернігівського району на 2017-2020 роки у 2017 році.
6. Про хід виконання районної Програми «Молодь Чернігівського району»
на 2017-2020 роки в 2017 році.
7. Про виконання районної Програми попередження дитячої
безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки у 2017
році.
8. Про виконання районної цільової Програми із забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на
2016-2020 роки за 2017 рік.
9. Про виконання Програми забезпечення проведення заходів та робіт
місцевого значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної
оборони, призову громадян на строкову військову службу на 2017 рік.
10. Про виконання Програми перевезення та поховання померлих та
загиблих осіб на території Чернігівського району на 2013-2017 роки.
11. Про хід виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на
території Чернігівського району на 2016-2020 роки у 2017 році.
12. Про взаємодію Міжрайонного Управління у Ріпкинському та
Чернігівському районах Головного управління Держгеокадастру у
Чернігівській області з Чернігівською районною державною адміністрацією та
Чернігівською районною радою під час виконання покладених на нього
завдань.
13. Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр» Чернігівської районної ради Чернігівської області.
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14. Про затвердження переліку об»єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Чернігівського району.
15. Про передачу бюджетної установи – комунального закладу
«Олишівський будинок культури» Чернігівської районної ради Чернігівської
області та її майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району у комунальну власність Олишівської територіальної
громади.
16. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу юридичної особи
«Шестовицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради
Чернігівської області».
17. Про затвердження розподільчого балансу юридичної особи Пісківський
НВК Чернігівської районної ради Чернігівської області.
18. Про внесення змін до рішення районної ради від 09 серпня 2016 року
«Про затвердження результатів конкурсу та про переможця конкурсу».
19. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
(сіножаті) загальною площею 84,9831 га, яка надається в оренду строком на 7
років, за рахунок земель державної власності громадянину Купрієнку Михайлу
Михайловичу для ведення фермерського господарства на території Кувечицької
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
20. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 2,5000 га, яка надана в
оренду ПП «Агрокомплекс Количівський» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, на території Іванівської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
21. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення (рілля)
загальною площею 18,0000га, яка надана в оренду строком на 5 років за
рахунок земель державної власності громадянину Мандрико Володимиру
Михайловичу, для ведення фермерського господарства на території
Терехівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
22. Про звільнення Притиковської Л.М. з посади заступника директора, яка
виконувала обов»язки директора комунального закладу «Чернігівська районна
централізована бібліотечн6а система» Чернігівської районної ради
Чернігівської області.
23. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки наданої в ороенду ТОВ ФІРМА
«ТЕХНОВА» площею 15,3395 га, для розміщення та експлуатацуії основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
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(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води) строком на 49 років, на території Киїнської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
24. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки наданої в ороенду ТОВ ФІРМА
«ТЕХНОВА» площею 35,3544 га, для розміщення та експлуатацуії основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води) строком на 49 років, на території Киїнської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
25. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки наданої в ороенду ТОВ ФІРМА
«ТЕХНОВА» площею 10,0048 га, для розміщення та експлуатацуії основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води) строком на 49 років, на території МихайлоКоцюбинської селищної ради (колишньої Левковицької сільської ради)
Чернігівського району Чернігівської області.
23 сесія районної ради сьомого скликання (25.07.2018 року)
1. Про інформацію голови Чернігівської районної виборчої комісії.
2. Про зміни в складі постійної комісії районної ради з питань земельних
відносин, екології та агропромислового розвитку.
3. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 січня
2016 року «Про закріплення депутатів районної ради за сільськими і
селищними територіальними громадами».
4. Про звіт постійної комісії районної ради з питань законності та
запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та етики.
5. Про інформацію начальника Чернігівського районного відділення поліції
про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони публічного порядку та
результати діяльності на території Чернігівського району за 6 місяців 2018
року.
6. Про внесення змін до Програми перевезення та поховання померлих та
загиблих осіб на території Чернігівського району на 2018 рік.
7. Про хід виконання Комплексної районної програми підтримки сім’ї,
забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020
року в 2017 році.
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8. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти, який належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
9. Про визначення опорного закладу «Хмільницький навчально-виховний
комплекс Чернігівської районної ради Чернігівської області».
10. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від
30.05.2018 року «Про затвердження переліків об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району».
11. Про передачу бюджетної установи - Олишівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області та її
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського
району у комунальну власність Олишівської територіальної громади.
12. Про затвердження передавального акта комунального закладу
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області до правонаступника
комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради
Чернігівської області.
13. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
14.Про
затвердження
організаційної
структури
комунального
некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» чернігівської районної ради Чернігівської
області.
15. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 1,8792 га, що надається
в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства ФОП Гончару Олексію
Володимировичу та розташована за адресою: вул.Шосейна, 3, с. Кошівка (за
межами населеного пункту) на території Новобілоуської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області.
16. Про Звернення Чернігівської районної ради до Міністра внутрішніх
справ України Авакова Арсена Борисовича.
24 сесія районної ради сьомого скликання (23.10.2018 року)
1. Про звіт голови Чернігівської районної державної адміністрації.
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Чернігівського району на 2018 рік за І півріччя 2018 року.
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3. Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року.
4. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 22
грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами,
внесеними рішенням Чернігівської районної ради 30 травня 2018 року.
5. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради 16 грудня
2015 року «Про затвердження Регламенту роботи Чернігівської районної ради
сьомого скликання».
6. Про хід виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Чернігівського району на 2016-2020 роки.
7. Про хід виконання районної цільової Програми з національнопатріотичного виховання на 2018-2020 роки.
8. Про нагородження у 2018 році щорічною Премією районної ради та
районної державної адміністрації працівників загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів імені Миколи Мглинцева.
9. Про хід виконання програми «Ветеран» на 2016-2020 роки за 2017
рік та І півріччя 2018 року.
10. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від
30.05.2018 «Про затвердження переліків об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району».
11. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 20
березня 2018 року «Про передачу будівель Мохнатинської лікарської
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у власність Мохнатинської
територіальної громади».
12. Про передачу об’єкта нерухомого майна та приладу обліку у комунальну
власність Довжицької територіальної громади.
13. Про передачу будівлі фельдшерського пункту у комунальну власність
Ковпитської територіальної громади.
14. Про передачу об’єктів нерухомого майна та приладу обліку у
комунальну власність Боромиківської територіальної громади.
15. Про передачу об’єктів нерухомого майна та приладу обліку у
комунальну власність Михайло-Коцюбинської об’єднаної територіальної
громади.
16. Про передачу майна з спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району Чернігівської області у комунальну власність
Гончарівської селищної об’єднаної територіальної громади.
17. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 14 грудня
2017 року «Про передачу об’єктів нерухомого майна та приладів обліку у
комунальну власність Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади».
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18. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від
14.12.2017 «Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік».
19. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області» в новій редакції.
20.Про безоплатну передачу в комунальну власність Шестовицької
територіальної громади матеріальних цінностей.
21. Про внесення змін до рішення районної ради 24 липня 2018 року «Про
затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти, який належить до спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ Чернігівського району.
22. Про скасування рішення районної ради.
23.Про надання погодження щодо отримання Комунальним підприємством
Чернігівської обласної ради «Надра Чернігівщини» спеціального дозволу на
користування надрами з метою видобування піску родовища «Золотинка»,що
знаходиться в с.Золотинка Чернігівського району Чернігівської області.
24. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки двох земельних ділянок загальною площею 112,9823 га, що
надані в оренду ТОВ УНСП «Союз підприємців УКРАЇНИ-НІМЕЧЧИНИ» для
вирощування риби, які розташовані на території Трисвятськослобідської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.
25. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки водного фонду загальною площею 5,1975
га, яка надана в оренду строком на 49 років ТОВ « ФІРМА «КАРАВАН
ПЛЮС» для рибогосподарських потреб (для розвитку спортивно-рибальського
лову та риборозведення) на території Боромиківської сільської ради
Чернігівського району Чернігівської області (за межами населених пунктів).
26. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
загальною площею 0,0873 га, яка надана в оренду ТОВ «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНКОС» для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної,
машинобудівної та іншої на території Киїнської сільської ради Чернігівського
району Чернігівської області (за межами населеного пункту).
27. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0977 га, яка надається
в оренду гр. Пономаренку Євгену Олександровичу для сінокосіння на території
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Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (за
межами населеного пункту).
28. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
(пасовища) загальною площею 0,1000 га, яка надана в оренду гр. Горбачу
Олександру Володимировичу для сінокосіння (10.06)на території Дніпровської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (за межами
населеного пункту).
29. Про затвердження Статуту Пісківської загальноосвітньої школи І
ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області.
30. Про затвердження Статуту Пісківського дошкільного навчального
закладу «Журавлик» Чернігівської районної ради Чернігівської області.
31. Про затвердження Статуту «Опорного закладу «Комунальний заклад
«Киїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
32. Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської
області.
Радою не прийнято 6 проектів рішень, зокрема:
- Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
(пасовища) загальною площею 0,1000 га, яка надана в оренду гр. Горбачу
Олександру Володимировичу для сінокосіння (10.06)на території Дніпровської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (за межами
населеного пункту)
- Про надання погодження щодо отримання Комунальним підприємством
Чернігівської обласної ради «Надра Чернігівщини» спеціального дозволу на
користування надрами з метою видобування піску родовища «Золотинка»,що
знаходиться в с.Золотинка Чернігівського району Чернігівської області
- Про передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у комунальну
власність Олишівської територіальної громади
- Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки (сіножаті) загальною площею 0,2968 га, яка
надана в оренду гр. Кузьменко Олені Марківні для сінокосіння із земель
водного фонду (прибережна захисна смуга) на території Дніпровської сільської
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ради Чернігівського району Чернігівської області ( за межами населеного
пункту с.Загатка)
- Про розгляд Подання Чернігівської місцевої прокуратури від 03.11.2017
року №10024 щодо недотримання вимог антикорупційного законодавства
директором
Чернігівського
районного
комунального
підприємства
«Чернігіврайагробуд» Дзядзьком Г.М.;
- Про розгляд Подання Чернігівської місцевої прокуратури від 03.11.2017
року №10024 щодо недотримання вимог антикорупційного законодавства
директором дочірнього підприємства «Агробудкомплект» Чернігівського
районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд» Кравцем В.М.
Знято з розгляду 3 проекти рішень:
- Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку двох земельних ділянок загальною площею 112,9823 га, що надані в
оренду ТОВ УНСП «Союз підприємців УКРАЇНИ-НІМЕЧЧИНИ» для
вирощування риби, які розташовані на території Трисвятськослобідської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області
- Про затвердження Порядку розроблення районних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання.
- Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності Чернігівської районної ради Чернігівської області.
За звітний період розглянуто та затверджено 9 програм, а саме:
Про затвердження районної цільової Програми з національнопатріотичного виховання на 2018-2020 роки;
Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2018 рік;
Про затвердження районної цільової соціальної програми
безкоштовного зубопротезування учасників антитерористичної операції на 2018
рік;
Про затвердження районної Програми підтримки обдарованої
учнівської молоді на 2018 рік;
Про затвердження районної Програми забезпечення безоплатним
харчуванням дітей із сімей учасників антитерористичної операції на 2018 рік;
Про затвердження районної Комплексної програми профілактики
правопорушень на 2018 рік;
Про затвердження районної Програми фінансового забезпечення
нагородження відзнаками Чернігівської районної ради на 2018 рік;
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Про Програму перевезення та поховання померлих та загиблих осіб
на території Чернігівського району на 2018 рік;
Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської
області.
Щорічно заслуховуються звіти про виконання Програм.
Громадська експертиза діяльності Чернігівської районної ради
В березні поточного року Антикорупційна Громадська Спілка
«Совість» закінчила громадську експертизу діяльності Чернігівської районної
ради стосовно актуальності і відповідності вимогам діючої методичної і
нормативно-правової бази 14 цільових та комплексних Програм, затверджених
Чернігівською районною радою у 2016 та 2017 роках, а саме:
- районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та
розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016-2020
роки;
- Програми розвитку фізичної культури та спорту в Чернігівському районні
на 2016-2020 роки
- районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки;
- районної Програми «Ветеран» на 2016-2020 роки;
- Програми забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівського
району на 2016-2020 роки;
- Програми розвитку малого і середнього підприємництва Чернігівського
району на 2017-2020 роки;
- районної Програми попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки
- районної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2020 роки;
- районної комплексної Програми профілактики правопорушень на 2017
рік;
- районної Програми «Молодь Чернігівського району» на 2017-2020 роки;
- комплексної районної Програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року;
- районної Програми збереження документів, які не належать до
Національного архівного фонду України, на 2017-2018 роки;
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- районної цільової Програми національно-патріотичного виховання на
2018-2020 роки
- районної комплексної Програми профілактики правопорушень на 2018
рік.
Згідно висновку Антикорупційної громадської спілки «Совість» якість
складання проаналізованих районних Програм та моніторинг за їх виконанням,
відповідність прийнятих Програм вимогам діючої методичної і нормативноправової бази складання і реалізації цільових та комплексних Програм можливо
оцінити виключно як «ГАНЕБНУ». А актуальність окремих заходів районних
Програм залишається на дуже низькому рівні.
В прийнятих Програмах фактично відсутні результативні показники, що
унеможливлює моніторинг ефективності їх виконання та забезпечує повну
безвідповідальність виконавців Програми за результати її виконання.
Основні заходи окремих районних Програм викладені виключно у якості
намірів та гасел. А певні заходи, які планується реалізовувати в рамках
реалізації окремих районних Програм, викладені не конкретно, є звичайною
роботою відповідних структурних підрозділів РДА, її посадових осіб, установ
та організацій та не потребують їх включення в Програми, та/або жодним
чином не залежать від прийняття або неприйняття районних Програм.
Поряд з цим, три районні Програми (ідентична Програма приймалась на
2017 та 2018 роки) взагалі передбачають заходи, які у відповідності до
Бюджетного кодексу України фінансуються з Державного бюджету, а певні
заходи окремих Програм є неактуальними, недоречними, не відповідають меті
прийняття цих районних Програм та таке інше.
При цьому, в районному бюджеті не вистачає коштів саме на
фінансування тих Програм та заходів, які дуже важливі для розвитку району та
спрямовані на розв’язання нагальних соціальних питань, вирішення яких
можливо провести виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів, що
свідчить про недостатній рівень професійності відповідальних керівників
району, або наявність в їх діях корупційної зацікавленості.
До того ж, окремі Програми прийняті виключно за «рекомендацією»
обласної ради або як данина моді, тобто без намірів в повному обсязі
фінансувати та якісно виконувати заходи цих Програм.
Також проведена експертиза засвідчила, що:
1. Значна кількість розробників програм не розуміють, що таке
програмно- цільовий метод витрачання бюджетних коштів.
2. Відсутність нормативно врегульованої на рівні району єдиної
структури районних Програм, вимог до викладення заходів, визначення
результативних показників та т.і., і стало однією з причин зазначеної вище
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«ГАНЕБНОЇ» оцінки якості складання та моніторингу за виконанням районних
Програм.
Зазначене вище дозволяє розробникам районних Програм викладати
заходи за ними не чітко, без результативних показників та не нести жодної
відповідальності за неякісну реалізацію цих районних Програм і невирішення
проблем, на розв’язання яких ці Програми було прийнято, що створює високі
корупційні ризики під час їх виконання.
За результатами проведеної громадської експертизи Голові Чернігівської
районної ради, Г олові Чернігівської РДА, депутатам та Управлінню Північного
офісу Держаудитслужби України були надані грунтовні рекомендації, що
викладені у розділі 14 Експертних пропозицій, які мають забезпечити
оптимітизацію і ефективне витрачання бюджетних коштів та результативність
виконання тих районних Програм, які залишаться чинними після реалізації
наданих пропозицій.
Експерти Спілки розробили і запропонували районній раді розглянути і
затвердити проекти нормативно-правових актів, наведених в додатках до
Експертних пропозицій №Е-19:
1. Порядок сприяння органів, посадових осіб місцевого самоврядування
Чернігівської районної ради, керівників комунальних установ (закладів,
підприємств) Чернігівського району проведенню громадської експертизи їх
діяльності.
2. Порядок розроблення регіональних (районних) цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання.
Районною радою продовжиться робота по
Програм до норм чинного законодавства України.

приведенню

змісту

Районною радою затверджені наступні положення:
- Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання,
передачі основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району;
- Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти, який належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району;
Прийнято 4 звернення депутатів Чернігівської районної ради до Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України та інших
державних організацій:
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- Про підтримку тексту звернення депутатів Рівненської районної ради
до Верховної ради України щодо скасування депутатської
недоторканості народних депутатів України;
- Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо реформування
лісового господарства
- Про звернення до Чернігівської обласної ради
- Про Звернення Чернігівської районної ради до Міністра внутрішніх
справ України Авакова Арсена Борисовича.
Звернення Чернігівської районної ради до Міністра внутрішніх справ
України надіслано всім районним радам України. Згідно листів, які надійшли
до районної ради, колеги підтримали наше звернення, а саме: 21 районна
рада прийняла рішення «Про підтримання звернення депутатів Чернігівської
районної ради до Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена
Борисовича», 9 районних рад розглянули
Звернення на засіданнях
постійних комісій.
На пленарних засіданнях ради заслуховувались інформації керівників
Чернігівської місцевої прокуратури та Чернігівського районного відділення
поліції ЧВП ГУНП Чернігівської області про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на
території Чернігівського району.
За звітний період до районної ради надійшло 44 заяви на затвердження
технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної
ділянки. Районною радою прийнято 41 рішення.
Рішення районної ради «Про обов’язкове погодження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідними радами на
території Чернігівського району» від 22 березня 2016 року контролюється
постійною комісією районної ради з питань земельних відносин, екології та
агропромислового розвитку та працівниками виконавчого апарату районної
ради та виконується суб»єктами орендних відносин.
2. Моніторинг депутатської діяльності
Участь депутатів районної ради у роботі пленарних засідань в порівнянні
з минулим роком знизилась на 3 % (2017 рік – 73%, 2018 рік – 70% ).
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З 29 пленарних засідань Чернігівської районної ради:
- були присутні на всіх засіданнях - Олександр Ларченко, Надія
Галковська, Микола Кудрик, Наталія Лазарева;
- мають 10 та більше пропущених засідань – Григорій Власенко,
Віталій Горбик, Павло Гуртовий, Анатолій Дуденко, Яна Колібаба,
Олександр Короп, Анатолій Кравченко, Микола Кужель, Сергій Куйбіда,
Сергій Лугина, Леонід Мацерук, Юрій Шпилька, Василь Ярмоленко.
Найактивнішими депутатами ради на пленарних засіданнях ради та на
засіданнях постійних комісій є Борис Ващенок, Ігор Школа, Олександр
Мисюра, Микола Пономаренко, Микола Кудрик, Надія Галковська, Михайло
Кубрак, Віктор Ланько.
Облік участі депутатів у пленарних засіданнях ради 7 скликання та
засіданнях постійних комісій додається.
3. Постійні комісії районної ради
Відповідно до пунктів 4 та 5 частини 6 статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» голова ради вносить пропозиції щодо
утворення і обрання постійних комісій ради, дає їм доручення, координує
діяльність, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
У районній раді працюють 6 постійних комісій.
За звітний період проведено 48 засідань постійних комісій ( в 2017 році
– 76 засідань).
Постійна комісія Чернігівської районної ради з питань бюджету,
інвестицій, та соціально-економічного розвитку.
Голова комісії - Пономаренко М.Д.
За звітний період проведено 17 засідань. На засіданнях розглянуто 75
питань, з них: 42 сесійних та 33 додаткових винесених тільки на розгляд
постійної комісії. 14 додаткових розглянутих питань стосувались погодження
спільних розпоряджень голови ради та голови адміністрації щодо внесення змін
до районного бюджету.
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Комісія працювала над реалізацією наступних завдань:
- попередній розгляд проектів програм соціально-економічного
спрямування, про районний бюджет та змін до нього, звітів про виконання
програм та інших;
- надання висновків, рекомендацій комісії до проектів рішень районної
ради;
- розробка проектів рішень районної ради та підготовка висновків з цих
питань;
- вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів,
а також з питань, віднесених до відання районної ради, - аналіз роботи
підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм
власності; та подання за результатами перевірок підприємств, установ та
організацій, свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках
– на розгляд районної ради;
- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради;
- вивчення і розгляд інших, віднесених до відання районної ради, питань
за дорученням голови районної ради та депутатів районної ради.
Розглядала питання про затвердження цільових районних програм,
заслуховувала звіти по їх виконанню та вирішувала питання щодо доцільності
їх фінансового забезпечення. Для ґрунтовного розгляду зазначених питань на
засідання
комісії
запрошувалися
відповідальні
працівники
райдержадміністрації, районної ради, розпорядники коштів, галузеві фахівці.
При розгляді проекту рішення «Про районний бюджет на 2018 рік»
членами бюджетної комісії прийняті рекомендації щодо внесення змін до
даного проекту, які не були виконані суб’єктом подання. Також Чернігівська
райдержадміністрація не виконала рекомендації комісії щодо перерозподілу
призначень в межах кошторису районної ради для здійснення видатків на
відрядження працівників, відмовила у виділенні коштів районній раді на ті ж
цілі, частково виконала рекомендації щодо виділення коштів на комунальні
видатки та заробітну плату, не виконала рекомендації щодо виділення коштів
КЛПЗ «Центральна районна лікарня» для проведення медичних оглядів
працівників освіти і науки.
За даний період членами бюджетної комісії було порекомендовано
комунальним установам, закладам, підприємствам готувати звіти про їх
діяльність за єдиними формами кожен рік, що значно спростить процес
розгляду цих питань та дозволить порівнювати інформацію між роками.
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Депутати районної ради, члени бюджетної комісії, розглядали
можливість створення автостоянки на території комунального підприємства
«Чернігіврайагробуд» з метою отримання прибутку. За результатами
розрахунків вартості створення автостоянки та планової її прибутковості було
відхилено дану пропозицію.
Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії складає
62 % (в 2017 році – 64 %).
Постійна комісія Чернігівської районної ради з питань комунальної
власності, житлово-комунального господарства, транспорту та
інфраструктури.
Голова комісії - Ващенок Б.М.
За звітний період проведено 10 засідань та розглянуто 130 питання (з них:
77 сесійних та 53 додаткових винесених тільки на розгляд постійної комісії).
Першим напрямком роботи комісії з питань комунальної власності,
житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури (надалі комісія з питань комунальної власності) є облік об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл селищ Чернігівського району.
Відповідно до цього напрямку комісією узгоджувались дані
бухгалтерського обліку комунальних закладів, підприємств та установ з даними
отриманих правовстановлюючих документів. На підставі узгоджених даних
створено Переліки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району у 2018 році.
Другим напрямком роботи комісії з питань комунальної власності є
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ
Чернігівського району.
На початку 2018 року Чернігівською районною радою затверджено
Положення про порядок відчуження, списання та передачі майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району відповідно
до якого постійна комісія надає рекомендації щодо списання основних засобів.
На засіданнях комісії неодноразово розглядались питання та надавались
рекомендації щодо списання транспортних засобів та основних засобів, які
знаходились на балансі відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту районної
державної адміністрації та КЛПЗ «Чернігівська центральна районна лікарня», а
також заслуховувались звіти щодо списання зазначеного вище майна.
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Комісія з питань комунальної власності продовжує приймати участь у
передачі бюджетних установ спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району до новоствореної Олишівської ОТГ та майна
фельширських пунтів та амбулаторій, що знаходяться на території
Гончарівської, Іванівської ОТГ, а також передавати майно, яке не
використовується комунальними закладами, установами та є надлишковим
сільським, селищним радам Чернігівського району.
Передача об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району структурними підрозділами ЧРДА в оренду, також
відноситься до цього напрямку. У 2018 році комісією розглядались питання
щодо передачі в оренду об’єктів нерухомості та транспортних засобів та
надавались рекомендації про передачу в оренду зазначених вище об’єктів
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) ЧРДА, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації та відділу культури і туризмі районної державної адміністрації.
Не одноразово на засіданнях постійної комісією розглядалось питання про
внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району. На засіданнях обговорювались орендні ставки,
структура Методики та розподіл орендної плати. На цей час Методику
розроблено, а комісією з питань комунальної власності підготовлено
Експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту рішення
Чернігівської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Чернігівського району в новій редакції».
Третім напрямком роботи комісії з питань комунальної власності є робота
з комунальними підприємствами, установами, закладами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
Відповідно до цього напряму комісією розглядались питання та надавались
рекомендації щодо встановлення нормативу та порядку відрахування частини
чистого прибутку підприємствами, установами та організаціями спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, які
затверджені сесією Чернігівської районної ради.
У 2018 році відбулась реорганізація Комунального закладу «Чернігівський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної
ради
Чернігівської
області
у
Комунальне
некомерційне
підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області. Комісією з
питань комунальної власності розглядались питання щодо Статуту КНП
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«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та
організаційної структури новоствореного комунального некомерційного
підприємства.
Також, комісією питання та надавались рекомендації щодо оголошення
конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» та члени комісії приймали участь у конкурсній
комісії по заміщенню вакантної посади директора Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр».
У цьому році постало питання щодо ліквідації КЗ «Чернігівська районна
централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської
області, комісія проголосувала проти ліквідації комунального закладу та надала
рекомендації про реорганізацію КЗ «Чернігівська районна централізована
бібліотечна система».
Четвертим напрямком роботи комісії з питань комунальної власності є
інфраструктура Чернігівського району.
Відповідно до цього напрямку розглядались питання забезпечення
теплопостачанням Седнівського НВК та доцільності передачі мереж до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії складає
60 %.
Постійна комісія районної ради з питань освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, культури, спорту та туризму.
Голова комісії - Мисюра О.О.
За звітний період постійна комісія провела 8 засідань та розглянула 145
питань, з яких 125 питань порядку денного сесій та 20 додаткових , що
стосуються профілю комісії. За результатами детального вивчення і розгляду
питань постійною комісією приймалися рішення у вигляді висновків та
рекомендацій.
Один із основних напрямків роботи постійної комісії є освітній. Так,
враховуючи рекомендації постійної комісії, що прийняті 8 червня 2017 року
«Про створення опорних закладів у Чернігівському районі», відповідно до
вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року за №777 «Про
затвердження Положення про освітній округ» на двадцяту сесію районної ради
14 грудня 2017 року внесені та підтримані депутатським корпусом проекти
рішення районної ради «Про визначення опорного закладу на базі Киїнської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради
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Чернігівської області» та «Про визначення опорного закладу на базі
комунального
закладу
«Седнівський
навчально-виховний
комплекс
Чернігівської районної ради Чернігівської області».
З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом
проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з
особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги
та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, постійна комісія
розглянула та прийняла позитивні рекомендації щодо створення комунальної
установи Чернігівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» та
приймала участь у конкурсній комісії по заміщенню вакантної посади
директора новоствореної Комунальної установи.
Особливої уваги постійної комісії потребував розгляд звернення
Чернігівської міської ради щодо укладання договору про міжбюджетний
трансферт на 2018 рік за отримання послуг у професійно-технічних закладах
освіти м.Чернігова учнів з Чернігівського району.
В березні 2018 року постійна комісія вивчала питання щодо організації
харчування дітей у навчальних закладах Чернігівської районної ради.
При розгляді питання «Про звернення батьків Киселівської
територіальної громади щодо відкриття дошкільної групи на базі Киселівського
навчально-виховного комплексу» 26 вересня поточного року члени постійної
комісії прийняли рішення щодо вивчення питання на місці та здійснивши виїзд
до Киселівського НВК із залученням представників сектору з питань
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації та Чернігівського міжрайонного управління ГУ
Держсанепідслубжи області.
Три рази на засіданнях постійної комісії розглядалась конфліктна
ситуації, яка склалася у педагогічному та батьківському колективах
Вознесенського навчально-виховного комплексу.
Постійною комісією досконало опрацьовувались матеріали претендентів
на відзначення щорічною Премією районної ради та районної державної
адміністрації працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів імені Миколи Мглинцева. Результатом роботи став
внесений постійною комісію проект рішення «Про нагородження у 2018 році
щорічною Премією районної ради та районної державної адміністрації
працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
імені Миколи Мглинцева», який позитивно проголосований на двадцять
четвертій сесії районної ради.
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В І кварталі поточного року комісія вивчала питання про роботу філій
комунального закладу «Чернігівська районна централізована бібліотечна
система», а згодом розглянула пропозиції Чернігівської районної державної
адміністрації щодо ліквідації комунального закладу «Чернігівська районна
централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської
області. Комісія затвердила рекомендації, щодо реорганізації комунального
закладу.
26 вересня 2018 року постійна комісія розглянула питання «Про
формування сценаріїв для проведення районних заходів з нагоди відзначення
державних та професійних свят відділом культури і туризму Чернігівської
районної державної адміністрації» та прийняла рекомендації:
1. При формуванні сценаріїв проведення районних заходів з нагоди
відзначення державних та професійних свят не включати твори у виконанні
російською мовою - мови країни агресора та окупанта.
2. Зобов’язати клубні заклади району (будинки культури, сільські клуби)
при формуванні сценаріїв та проведення публічних заходів у територіальних
громадах не включати в репертуар твори, що виконуються російською мовою,
мовою країни агресора й окупанта.
Враховуючи проведення реформи медичної галузі, постійна комісія стала
ініціатором та внесла на розгляд двадцятої сесії районної ради проект рішення
«Про реорганізацію Халявинського фельдшерсько-акушерського пункту в
Халявинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини». Даний
проект рішення підтриманий депутатським корпусом районної ради.
З метою покращення якості медичних послуг на первинному рівні у
Чернігівському районі постійна комісія позитивно погодила реорганізацію
шляхом перетворення комунального закладу «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради
Чернігівської області в комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної
ради Чернігівської області.
Не залишається поза увагою комісії і історико-культурна спадщина
району. рекомендації з цього напрямку направлені для виконання Чернігівській
районній державній адміністрації та сільським і селищним радам.
Одною із форм роботи постійної комісії є здійснення контролю за
виконанням рішень районної ради, на контролі комісії перебуває більше ніж
200 рішень районної ради.
У звітному періоді роботи, значна увага приділялась контролю діяльності
комунальних закладів та установ Чернігівської районної ради. На засіданнях
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комісії заслуховувались звіти керівників про діяльність Чернігівської
центральної районної лікарні, Чернігівського районного центру первинної
медико-санітарної допомоги, Центру туристично-краєзнавчої творчості,
Будинку школяра, Чернігівського районного трудового архіву, Чернігівської
районної централізованої бібліотечної системи.
Середній відсоток відвідування депутатами засідань комісії складає
77,8%.
Постійна комісія районної ради з питань законності та запобігання
корупції, регламенту, депутатської діяльності та етики.
Голова комісії - Кудрик М.В.
За звітний період проведено 5 засідань та розглянуто 140 питання (з них:
132 сесійних та 8 додаткових, винесених тільки на розгляд постійної комісії).
Комісія працювала за планом роботи, затвердженим районною радою.
Всі питання, що виносяться на розгляд постійної комісії заслуховуються
депутатами на засіданнях комісії з запрошенням доповідачів з числа керівників
районних організацій та установ. Приймаються відповідні рекомендації.
Постійна комісія особливу увагу приділяє роботі правоохоронних
органів. Так, на засіданнях постійної комісії заслуховуються інформації
керівника Чернігівської місцевої прокуратури та начальника Чернігівського
районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Чернігівській області про результати
діяльності на території Чернігівського району. Надаються рекомендації щодо
покращання роботи з населенням, попередженню правопорушень.
Постійна комісія, згідно рішення районної ради від 29 січня 2016 року
«Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності районної
ради», здійснює контроль щодо дотримання вимог антикорупційного
законодавства в діяльності районної ради.
З цього питання постійно проводиться робота, як з кожним депутатом так
і з депутатським корпусом загалом.
За рекомендаціями постійної комісії голова районної ради постійно на
сесійних засіданнях робить наголос та акцентує увагу на персональній
відповідальності кожного депутата за свою депутатську діяльність і
дотримання антикорупційного законодавства.
Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії складає
66 %.
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Постійна комісія районної ради з питань розвитку місцевого
самоврядування та здійснення децентралізації.
Голова комісії - Кубрак М.М.
За звітний період проведено 4 засідання, 2 з яких спільні з постійною
комісією районної ради з питань земельних відносин, екології та
агропромислового розвитку. було розглянуто 104 питання, з них: 100 сесійних
та 4 додаткових винесених тільки на розгляд постійної комісії.
На засіданнях постійна комісія розглядала питання про затвердження
цільових районних програм, заслуховувала звіти по їх виконанню. Для
ґрунтовного розгляду зазначених питань на засідання комісії запрошувалися
відповідальні працівники райдержадміністрації, районної ради, розпорядники
коштів, галузеві фахівці.
В березні 2018 року постійною комісією було розглянуто питання про
надання пропозиції до Чернігівської обласної ради стосовно об’єднання
територіальних громад в Чернігівському районі та приєднання територіальних
громад до вже існуючих ОТГ. За результатами розгляду постійною комісією
вирішено направити до Чернігівської обласної ради пропозиції щодо внесення
змін до перспективного плану формування територій громад Чернігівської
області, стосовно подальших перспектив об'єднання та приєднання
територіальних громад Чернігівського району, а саме:
1. Приєднати до вже створених ОТГ наступні громади:
 до Гончарівської - Слабинську та Максимівську (громаду Козелецького
району);
 до Михайло-Коцюбинської - Ковпитську, Пакульську, Дніпровську,
Боровиківську, Мньовську;
2. Сформувати Новобілоуську територіальну громаду у складі сільських
рад:
Новобілоуської,
Редьківської,
Рудківської,
Мохнатинської,
Старобілоуської.
3. Сформувати Киїнську територіальну громаду у складі сільських рад:.
Киїнської, Трисвятсько Слобідської, Шестовицької.
4. Сформувати Хмільницьку територіальну громаду у складі сільських рад:.
Хмільницької та Довжицької.
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Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії складає
60 %.
Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин, екології
та агропромислового розвитку.
Голова комісії - Купрієнко М.М.
За звітний період проведено 4 засідання, 2 з яких спільні з постійною
комісією районної ради з питань земельних відносин, екології та
агропромислового розвитку. було розглянуто 63 питання, з них: 59 сесійних та
4 додаткових винесених тільки на розгляд постійної комісії.
Окрім питань пленарних засідань комісія обговорювала питання та
надавала пропозиції щодо:
- використання сільгоспугідь;
- укладання договорів оренди земельних ділянок, технічну документацію
по визначенню нормативних грошових оцінок яких затверджувала районна
рада;
- оформлення земель під об’єктами енергетики;
- стану оформлення не витребуваних паїв;
- утримання сміттєзвалищ в сільських, селищних радах;
- екологічного стану довкілля району.
Комісія залучала до роботи начальників та спеціалістів управлінь та
відділів районної державної адміністрації та спеціалістів Міжрайонного
управління у Ріпкинському та Чернігівському районах Головного управління
Держгеокадстру у Чернігівській області та ін..
Голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин,
екології та агропромислового розвитку Куприєко М.М. прийняв участь у роботі
робочої групи щодо розгляду звернення Народного депутата України Микитася
Максима Вікторовича про звернення громадянки Володєй Ірини Ларіонівни,
05.10.1937 р.н., яка мешкає за адресою: вул. Щорса, буд. 2, с. Боромики,
Чернігівського району Чернігівської області, з приводу самозахоплення та
використання земельної ділянки останньої. 26.10.2018 року робочою групою
здійснено виїзд на місцевість в ході якого оглянуто земельну ділянку та надано
гр. Володій І.Л. роз’яснено про можливість звернення до Головного управління
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Держгеокадастру у Чернігівській області у разі встановлення фактів
використання її земельної ділянки сторонніми особами.
Середній відсоток відвідуваності депутатами засідань комісії складає
65 %
4. Президії районної ради
Відповідно до пункту 8 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова ради організовує роботу президії ради.
Президії районної ради утворена рішенням ради від 16 грудня 2015 року.
Склад Президії постійно оновлюється.
Керуючись принципами діяльності колективного дорадчого органу,
Президія опрацьовувала зауваження, пропозиції, висловлені членами постійних
комісій, готувала узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що виносились
на розгляд ради.
За звітний період проведено 7 засідань, розглянуто 205 питань, з них три
проекти рішення рекомендовано не виносити на розгляд пленарного засідання
ради.
5. Комісія з питань нагородження Чернігівської районної ради
Рішенням Чернігівської районної ради від 14 грудня 2017 року
затверджено Положення про Почесну грамоту та Подяку Чернігівської
районної ради та 20 березня 2018 року затверджено рішення районної ради
«Про затвердження районної Програми фінансового забезпечення
нагородження відзнаками Чернігівської районної ради на 2018 рік».
Розпорядженням голови Чернігівської районної ради від 30 січня 2018
року №11 створена комісія з питань Чернігівської районної ради до якої
увійшли:
- голова комісії – Поліщук В. А., заступник голови районної ради;
- заступник голови комісії – Струк С. М. керуючий справами виконавчого
апарату районної ради;
- секретар комісії – Решетник Н. М. начальник загального відділу;
- члени комісії – Мальцева Л.П. начальник організаційного відділу,
Ващенок Б. М., Мисюра О. О. та Федорець І. В.- депутати районної ради.
Головною метою Програми є матеріальне стимулювання нагороджених
Почесною грамотою та Подякою Чернігівської районної ради громадян
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України, посадових осіб органів місцевого самоврядування, місцевих органів
виконавчої влади, працівників та колективів підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання,
територіальних громад, депутатів місцевих рад, які зробили значний внесок у
розвиток району у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 Положення про
Почесну грамоту та Подяку Чернігівської районної ради, затвердженого
рішенням Чернігівської районної ради від 14.12.2017 року, за вагомий внесок у
забезпеченні соціального та економічного розвитку району, здійсненні
ефективної діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої
влади, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод
громадян, за високу професійну майстерність, громадську та благодійну
діяльність, здобуття значних успіхів у виробничій, соціальній, культурній,
науковій, правоохоронній, військовій, державній, міжнародній, творчій,
спортивній та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створенні
матеріальних, культурних, духовних цінностей, захист державних інтересів,
багаторічну та сумлінну працю в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Впродовж звітного періоду проведено:
- виплати грошової винагороди до Почесної грамоти та Подяки районної
ради;
- придбання бланків Почесної грамоти та Подяки;
придбання рамок для оформлення Почесної грамоти та Подяки районної
ради.
За результатами засідання комісії нагородами Чернігівської районної
ради у 2018 році відзначено 72 особи, в тому числі:
- Почесною грамотою – 34 особи, з них працівників сільськогосподарської
галузі – 6, медичної – 2, освіти – 8, культури – 1, соціальної сфери - 3, з нагоди
95 річчя з дня створення Чернігівського району – 9, до Дня Незалежності
України – 3, та інших – 2.
Подякою – 38 осіб, з них працівників сільськогосподарської галузі – 3,
медичної – 1, освіти – 2, культури – 2, з нагоди 95 річчя з дня створення
Чернігівського району – 17, до Дня Незалежності України - 11та інших - 2.
6. Робочі групи районної ради
За звітній період створено 10
наступних питань:

робочих групи з метою вирішення
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- щодо доцільності створення комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр»;
- щодо розгляду звернення громадянки Брей Олени Федорівни, про
виготовлення технічного паспорту на житловий будинок комунальним
підприємством Чернігівське БТІ;
- щодо об’єднання територіальних громад в Чернігівському районі;
- щодо реформування об’єктів поштового зв’язку філії Чернігівської
дирекції ПАТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду звернення громадянки Чернишової Наталії Стефанівни
про аварійний стан житлової будівлі;
- щодо використання земель історико культурного призначення в
Чернігівському районі;
- щодо реорганізації та подальшої діяльності КЗ «Чернігівська районна
ЦБС»;
- щодо визначення правового статусу, складу, строку повноважень,
порядку формування та організацію роботи наглядової ради КНП
«Чернігівський районний центр ПМСД»;
- щодо розгляду звернення народного депутата України Микитася
Максима Вікторовича;
- щодо доцільності передачі газових та електричних мереж до
спільної
власності
територіальних
громад
сіл,
селищ
Чернігівського району.
За результатами роботи п»ять робочих груп виконали своє
завдання:
1. Рішення районної ради
від 14 грудня 2017 року створено
комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської районної
ради Чернігівської області.
2. З метою об»єктивного розгляду звернення гр. Брей О. Ф.
30 березня 2018 року проведено виїзне засідання робочої групи до
помешкання заявниці в село Льгів, здійснено огляд житлового будинку з
надвірними будівлями, колегіально встановлено, що скарга Брей О.Ф. щодо
дій комунального підприємства «Чернігівське бюро технічної інвентаризації»
Чернігівської районної ради Чернігівської області є безпідставною.
3. За результатами засідання робочої групи до Чернігівської
обласної ради направлено пропозиції щодо внесення змін до перспективного
плану формування територій громад Чернігівської області, а саме: подальші
перспективи
об»єднання та
приєднання
територіальних
громад
Чернігівського району.
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4. Робоча група щодо реформування об’єктів поштового зв’язку філії
Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта» на території Чернігівського району
спільно із сільськими, селищними головами та керівниками старостинських
округів провела 5 засідань на яких розглядалися графіки роботи пересувних
відділень поштового зв’язку, аналізувалися та узагальнювалися зауваження та
пропозиції щодо їх роботи, які надходили від мешканців району.
Результатом роботи стали узагальнені зауваження і
пропозиції,
висловлені членами робочої групи та керівниками територіальних громад, які
направлені для розгляду та вирішення їх по суті філії Чернігівської дирекції
ПАТ «Укрпошта» та
сільським, селищним радам,
підготовлено проект
рішення «Про звернення до генерального директора ПАТ «Укрпошта»
Смілянського І.Ю.».
5. З метою об»єктивного розгляду звернення народного депутата
України Максима Микитася щодо скарг гр. Володєй І.Л. ( с.Боромики,
вул. Щорса, 2) стосовно дотримання вимог земельного законодавства
03 листопада 2018 року проведено виїзне засідання робочої групи до
Боромиківської сільської ради, встановлено відсутність факту порушуваних
у скарзі питань, підготовлено
та направлено розширену відповідь
народному депутату України.
Інші робочі групи продовжують свою роботу.
7. Комунальні підприємства,
районної ради Чернігівської області

установи,

заклади

Чернігівської

Відповідно пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» районні ради наділені повноваженнями
управляти та розпоряджатися майном спільної власності територіальних
громад району.
Районна рада є засновником 11 комунальних підприємств, установ,
закладів:
1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туристичнокраєзнавчої творчості» Чернігівської районної ради Чернігівської області;
2. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок школяра»
Чернігівської районної ради Чернігівської області;
3. Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська
центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської
області;
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4. Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області;
5. Комунальна установа «Чернігівський районний трудовий архів»
Чернігівської районної ради Чернігівської області;
6. Комунальний заклад «Чернігівська районна централізована
бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської області;
7. Комунальне підприємство «Чернігівське районне бюро технічної
інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області;
8. Комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний центр»
Чернігівської районної ради Чернігівської області;
9. Чернігівське
районне
комунальне
підприємство
«Чернігіврайагробуд;
10. Дочірнє
підприємство
«Агробудкомплект»
Чернігівського
районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд».
11. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської
районної ради Чернігівської області.
Також Чернігівська районна рада є засновником 25 навчальних закладів
району, а саме : Анисівська ЗОШ І-ІІІ ст., Брусилівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Вознесенський НВК, Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст., Довжицький НВК, Жавинська
ЗОШ І-ІІ ст., Киїнська ЗОШ І-ІІІ ст., Киселівський НВК, Ковпитська ЗОШ І-ІІІ
ст., Кувечицька ЗОШ І-ІІ ст., Мньовська ЗОШ І-ІІІ ст., Новобілоуська ЗОШ І-ІІІ
ст., Пакульська ЗОШ І-ІІІ ст., Пісківський НВК, Петрушинська ЗОШ І-ІІст.,
Редьківський НВК, Роїщенська ЗОШ І-ІІ ст., Рудківська ЗОШ І-ІІ ст.,
Слабинська ЗОШ І-ІІІ ст., Седнівський НВК, Снов’янська ЗОШ І-ІІ ст.,
Трисвятськослобідська ЗОШ І-ІІІ ст., Старобілоуська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Халявинська ЗОШ І-ІІІ ст., Хмільницький НВК.
На базі навчально виховних комплексів організовано 7 дошкільних
навчальних закладів.
Всі комунальні підприємства та установи звітують про свою діяльність
на сесіях районної ради 1 раз на рік. Виконавчим апаратом районної ради
розроблена форма звітування з метою систематизації даних, приведення
показників діяльності установ до порівнюваності за періодами роботи та
відслідковування тенденцій в їх господарській діяльності.
З усіх комунальних установ, підприємств фінансово самостійні останні
чотири з переліку – комунальне підприємство «Чернігівське районне бюро
технічної інвентаризації»,
комунальне
підприємство
«Архітектурнобудівельний центр», Чернігівське районне комунальне підприємство
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«Чернігіврайагробуд, дочірнє підприємство «Агробудкомплект» Чернігівського
районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд».
В звітному періоді відбулося перетворення КЗ “Чернігівський районний
центр ПМСД” в комунальне некомерційне підприємство та створено
Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської районної
ради Чернігівської області.
Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області
За ініціативи голови ради 13 березня поточного року відбулося
засідання «круглого столу» по обговоренню питання «Про припинення
шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу «Чернігівський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської
районної
ради Чернігівської
області в
Комунальне
підприємство
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області.
У роботі «круглого столу» приймали участь начальник Управління
охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації Петро
Гармаш, депутати Чернігівської районної ради, працівники виконавчого
апарату районної ради та комунального закладу «Чернігівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради
Чернігівської області, сільські та селищні голови, представники громадськості
та засобів масової інформації, інші.
Під час зустрічі обговорювались
головні аспекти реформування
первинної медико-санітарної допомоги, а саме правові підстави реорганізації
закладів первинної медичної допомоги з бюджетних установ у комунальні
некомерційні підприємства, питання щодо укладання контрактів між лікарем і
пацієнтом, недопущення закриття медичних закладів в населених пунктах
району та інші надважливі питання медичної галузі. Розглянули нову модель
фінансування закладів охорони здоров»я.
За результатами роботи «круглого столу», в зв’язку з впровадженням
медичної реформи в Україні, з метою покращення якості медичних послуг
на первинному рівні у Чернігівському районі шляхом зміни моделі
організації та фінансування медичної допомоги 20.03.2018 року на сесії
Чернігівської районної ради прийнято рішення про перетворення КЗ
“Чернігівський районний центр ПМСД” в комунальне некомерційне
підприємство.
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24 липня 2018 року рішенням сесії Чернігівської районної ради
затверджений передавальний акт КЗ “Чернігівський районний центр ПМСД” до
правонаступника комунального некомерційного підприємства “Чернігівський
районний центр ПМСД”, Статут та організаційна структура комунального
некомерційного підприємства “Чернігівський районний центр ПМСД”.
02.08.2018 року здійснено реєстрацію КНП “Чернігівський районний
центр ПМСД”. 03.08.2018 року подано заяву до Національної служби здоров’я
України, 15.08.2018 року укладено договір з НСЗУ.
01.11.2018 року КНП “Чернігівський районний центр ПМСД” отримано
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
До організаційної структури комунального некомерційного підприємства
“Чернігівський районний центр ПМСД”, затвердженої рішенням сесії
Чернігівської районної ради, входять 70 лікувально-профілактичних закладів, з
них: 14 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, 11
фельдшерсько-акушерських пунктів та 45 фельдшерських пунктів.
При перетворенні центру 9 фельдшерських пунктів з кількістю
обслуговуючого населення до 150 жителів, де тривалий час відсутні медичні
працівники, були об’єднані з більш потужними закладами розташованими
поруч.
В липні
2018 року голова ради Олександр Ларченко спільно із
головним лікарем комунального закладу "Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги" Віктором Куницею здійснено три
робочі поїздки у ці фельдшерські та фельшерсько-акушерські пункти сіл:
Мньов, Центральне, Ведильці, Малійки, Кархівка, Жидиничі, Пильня, Рябці,
Юр’ївка, Табаївка, Друцьке, Вікторівка, Буди, Золотинка, Слобода та
Іванівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Створена нова амбулаторія загальної практики – сімейної медицини в
с.Халявин, яка обслуговує жителів 2 населених пунктів: Халявин та Роїще.
До переліку лікувально-профілактичних закладів Чернігівського району
включено Смолянський фельдшерський пункт, розташований в с.Смолянка
Куликівського району, яка увійшла до складу Олишівської ОТГ.
Станом на 01.10.2018 року в штатному розписі центру передбачено 241,0
штатна одиниця, з них 35,0 посад лікарів, 124,5 фахівців з базою та неповною
вищою медичною освітою, 38,5 посад молодшого медичного персоналу та 43,0
посади іншого персоналу.
Первинну медичну допомогу населенню надають 28 лікарів, з них 24
сімейні лікарі. Забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення становить 5,2. З
числа лікарів 24 атестовані, що становить 85,7% (по районам області – 64,5%), з
44

них 8 на вищу категорію, 12 - на першу. За звітний період пройшли курси
вдосконалення 23 лікарів, атестовано - 13 лікарів (5 – на вищу категорію, 7 - на
першу).
Середніх медичних працівників в закладі – 106, показник забезпеченості
– 19,9 на 10 тисяч населення. Відсоток атестованих середніх медичних
працівників по закладу становить 37,8%. За звітний період на курсах
спеціалізації пройшли перепідготовку 3 середні медичні працівники за
спеціальністю “загальна практика – сімейна медицина”, на курсах
удосконалення – 19 середніх медпрацівників. Атестовано 20 середніх медичних
працівників, з них 2 на вищу категорію, 15 – на першу.
Випускниками медичних училищ – молодими спеціалістами були
укомплектовані фельдшерські пункти у селах Трисвятська Слобода,
Вознесенське, Новий Білоус, Жовинка, Пакуль та Чернігівська сімейна
амбулаторія.
Середні медичні працівники працевлаштовані в Топчіївський,
Терехівський, Козерізький, Левковицький фельдшерські пункти, Чернігівську,
Гончарівську та Редьківську амбулаторії.
З 01.08.2018 року прийнята для проходження інтернатури за
спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» випускниця
Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.
Станом на 30.09.2018 року без жодного медичного працівника
залишаються 10 фельдшерських пунктів (Жеведьський, Клочківський,
Шестовицький, Пльохівський, Петрушинський, Слобідський, Юр’ївський,
Смолянський, Льгівський, Серединський), без лікарів – Ковпитська та Киїнська
сімейні амбулаторії.
Тимчасово вільний, у зв’язку із відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею 3-х річного віку фельдшерський пункт с.Слабин та Товстоліс.
На утримання закладів охорони здоров'я КНП «Чернігівський районний
центр ПМСД» за звітний період було використано бюджетних коштів
21 362,522 тис. грн., з них на заробітну плату – 17 110,09 тис. грн. (80,1%),
енергоносії – 1 762,785 тис. грн. (8,2%), медикаменти – 670,755 тис. грн. (3,1%).
Залучено позабюджетних коштів в сумі 147,513 тис грн.
На обліку в КНП “Чернігівський районний центр ПМСД” знаходиться
611 об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району, з них:
об’єктів нерухомого майна – 120 об’єкти;
транспортних засобів – 19 об’єктів.
В закладі не використовується 6 об’єктів нерухомого майна:
- вежа водонапірна М.Коцюбинської лікарської амбулаторії ЗПСМ:
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- сарай Кархівського ФП;
- гараж Кархівського ФП;
- приміщення їдальні Кархівського ФП;
- приміщення пральні Кархівського ФП;
- сарай Пильнянського ФП.
На 17 об’єктів нерухомого майна оформлено технічні паспорти,
правовстановлюючі документи відсутні.
Прозорість діяльності КНП «Чернігівський районний центр ПМСД»
забезпечується виконанням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від
25.12.2015 року № 922, постанов КМУ, наказів та листів Мінекономрозвитку
щодо публічних закупівель, «Положенням про здійснення допорогових
закупівель товарів, робіт і послуг комунальними закладами, установами та
підприємствами Чернігівської районної ради із використанням системи
електронних торгів ProZorro», затвердженого рішенням Чернігівської районної
ради 22.12.2016 року.
Починаючи з березня 2016 року при проведенні закупівель матеріалів та
послуг активно використовується система електронних торгів ProZorro.
За IV квартал 2017 року та впродовж 9 місяців 2018 року з використанням
системи електронних торгів ProZorro було оголошено 27 процедур допорогових
закупівель на суму 686,4 тис.грн., за результатами аукціонів укладено договорів
на загальну суму 525,4 тис.грн., що дало змогу зекономити 161,0 тис.грн.
бюджетних коштів.
За тендерною процедурою здійснюється закупівля електричної та
теплової енергії, природного газу, паливно- мастильних матеріалів.
Використовуючи процедуру відкритих торгів було закуплено меблі на
суму 257,0 тис.грн. та медичне обладнання на суму 305,6 тис.грн. для
оснащення Іванівської амбулаторії ЗПСМ.
В структурних підрозділах центру спільно з керівниками сільських і
селищних рад проводяться заходи щодо скорочення споживання енергоносіїв.
Проведені:
- поточний ремонт приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі
металопластикові в Жовинському (48,0 тис.грн.), Хмільницькому (30,0
тис.грн.), Вознесенському (30,0 тис.грн.), Пакульському (27,7 тис.грн.)
фельдшерських пунктах;
- замінені вікна та вхідні двері в Ягіднянському (16,8 тис.грн.) та
Ладинському (24,9 тис.грн.) фельдшерських пунктах;
- замінені вікна на енергозберігаючі в Халявинському ФАП (18,4 тис.грн.);
- замінені вікна, вхідні двері, відремонтований ганок в Брусилівському
ФАП (46,0 тис.грн.);
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- виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту системи
газопостачання із заміною роторних газових лічильників на мембранні в
Старобілоуській, Анисівській амб., Новобілоуському, Халявинському,
Вознесенському, Роїщенському, Петрушинському фельдшерських пунктах
(99,9 тис.грн.);
- поточний ремонт покрівлі та приміщення Деснянського ФП із заміною
твердопаливного котла опалення та реконструкцією системи опалення (229,0
тис.грн.);
- поточний ремонт будівлі Дніпровської сімейної амбулаторії із заміною
вікон на металопластикові, ремонтом електропроводки та заміною ламп
освітлення (60,0 тис.грн.);
- виготовлення ПКД та проведення реконструкції Боровиківського
фельдшерського пункту (282,0 тис.грн.).
За рахунок коштів, наданих депутатами обласної ради:
- замінені вікна на енергозберігаючі в Боровиківському (10,0 тис.грн.);
- замінені вхідні двері в Рябцівському ФП (5,0 тис.грн.);
Депутатом обласної ради виділені кошти в сумі 10,0 тис.грн. на
придбання твердопаливного котла для Петрушинського ФП.
За кошти, виділені Хмільницькою сільською радою (20,0 тис.грн.),
виготовлена проектно-кошторисна документація та проведено облаштування
газового лічильника приладом дистанційної передачі даних в Хмільницькому
ФП.
За кошти, надані Киселівською сільською радою (16,0 тис.грн.),
виготовлена проектно-кошторисна документація та проведено капітальний
ремонт системи газопостачання із облаштуванням газового лічильника
приладом дистанційної передачі даних в Брусилівському ФАП.
За кошти, виділені Трисвятськослобідською сільською радою, проведено
капітальний ремонт систем газопостачання ФАП с.Трисвятська Слобода та
Павлівка на суму 32,0 тис.грн.
За рахунок коштів, виділених Киїнською сільською радою (74,4 тис.грн.),
проведено ремонт системи опалення Киїнської амбулаторії, проведено
капітальний ремонт Жовинського ФП (16,0 тис.грн.).
Виділено кошти Пакульською сільською радою на проведення поточного
ремонту Пакульського ФАП в сумі 230,0 тис.грн..
Боровиківською сільською радою виділено 40,0 тис.грн. на
реконструкцію Боровиківського ФП.
Іванівською ОТГ виділені кошти в сумі 54,0 тис.грн. для капітального
ремонту систем газопостачання з встановленням мембранних лічильників та
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приладів дистанційної передачі даних в Іванівській амбулаторії, Количівському
ФАп та Ягіднянському ФП.
Населення Чернігівського району станом на 30.09.2018 року складає
53338 осіб, з них сільського населення - 43917 осіб (82,3%), дітей у віці до 18
років – 7625 осіб (14,3%). 49,4% складає населення працездатного віку.
Демографічна ситуація в районі, як і в цілому по області, складна: показник
загальної смертності населення втричі, перевищує народжуваність - за 2017 рік
народжуваність – 5,6‰, смертність – 20,1‰, природній приріст (-14,5‰). За 9
місяців 2018 року показник народжуваності – 3,6‰, загальної смертності –
15,3‰, приріст населення – (-11,7).
За 9 місяців 2018 року померло 3 дітей до року: в с.Підгірне, Анисів,
Старий Білоус. Показник немовлячої смертності за 9 місяців 2018 року
становить 15,7‰.
В структурі причин загальної смертності населення на І місці хвороби
системи кровообігу (72,1%), на ІІ місці – новоутворення (9,9%), на ІІІ місці –
травми та отруєння (5,0%) та хвороби органів дихання (5,0%).
Показник смертності осіб працездатного віку за 9 місяців 2018 року – 5,7
на тисячу населення. Серед причин смертності осіб працездатного віку на І
місці також хвороби системи кровообігу (29,8%), на ІІ місці – травми та
отруєння (16,6%), на ІІІ місці – новоутворення (13,2).
В
лікувальних
закладах
району
широко
застосовуються
стаціонарзамінюючі технології: денні стаціонари та стаціонари вдома. Ліжок
денних стаціонарів в районі розгорнуто 99 (у всіх амбулаторно-поліклінічних
закладах). Забезпеченість ліжками денних стаціонарів складає 18,8 на 10 тисяч
населення. На ліжках денних стаціонарів за звітний період проліковано 5,5
тисяч жителів району (948,3 на 10 тис. населення). В стаціонарах вдома
проліковано 4,7 тисяч хворих (892,1 на 10 тис. населення).
Пріоритетним напрямком діяльності лікувальних закладів району
залишається програма комплексного огляду та оздоровлення сільських жителів.
За звітний період оглянуто 31 323 (71,3 %) сільського населення району,
виявлено хворих – 24 819 (79,2 %), з них: оздоровлено амбулаторно – 19 468
(78,4 %), стаціонарно – 5 351 (21,6 %), санаторно-курортно – 331 (1,3 %).
З метою наближення медичної допомоги до сільських жителів проводиться
планова виїзна робота комплексної бригади лікарів, до складу якої
включаються вузькопрофільні спеціалісти. План виїздів складається на рік і
затверджується управлінням охорони здоров’я, доводиться до відома медичних
працівників. Проведено 225 виїздів, при цьому оглянуто 10 332 хворих.
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Показники роботи амбулаторно-поліклінічної служби залишаються на
рівні минулих років. Показник відвідувань до лікарів на 1 жителя – 2,5.
Показник відвідувань вдома – 25,1 на 100 жителів.
За 9 місяців 2018 року вперше виявлено 127 хворих з окопатологією, з них
42 випадки в занедбаній стадії. Показник занедбаності становить 33,1%.
Захворюваність на злоякісні пухлини – 238,1 на 100 тис. населення.
За 9 місяців 2018 року виявлено 23 випадки захворювання на туберкульоз,
з них 5 занедбаних (21,7%). Захворюваність на туберкульоз по району – 43,1 на
100 тисяч населення. Значно перевищує середньорайонний показник
захворюваність на туберкульоз по Киїнській (112,2), Олишівській (108,1),
Дніпровській (90,6) та Гончарівській (68,2) дільницях. Не виявлено випадків
захворювання на туберкульоз по Мохнатинській дільниці.
При профоглядах виявлено 39,1% випадків туберкульозу. З метою
раннього виявлення хворих на туберкульоз за 9 місяців 2018 року було
проведено 12 339 ФГ-обстежень, з них 9 743 – стаціонарними флюорографами,
2 596 – пересувним ФГ. План обстежень був виконаний на 71,6%. Під час
обстеження було виявлено 250 хворих з патологією, з них: туберкульозу – 23,
онкологічної патології – 6, пневмоній – 15, серцево-судинних захворювань –
188, іншої патології – 18.
Кількість флюорографічних обстежень на 1000 дорослого населення
складає 384,8 на 1000 населення.
На 2018 рік був затверджений план проведення туберкулінодіагностики,
згідно з яким обстеженню підлягало 4501 дитина віком від 4 до 14 років. Зап 9
місяців проведено 359 щеплень, що становить 79,8 на 1000 дітей. Масове
проведення туберкулінодіагностики заплановане на IV квартал.
В районі щорічно проводяться огляди населення на раннє виявлення
гіпертонічної хвороби. За звітний період оглянуто 40452 чоловік, при цьому
виявлено хворих – 30,5%.
В 2018 році продовжує свою дію Урядова програма “Доступні
ліки”.22.01.2018 року підписаний наказ МОЗ № 111, яким оновлений реєстр
лікарських засобів для хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий
діабет ІІ типу та бронхіальну астму, які можливо буде отримати за пільговими
рецептами.
Медичними працівниками проводиться активна роз’яснювальна робота
серед жителів району, які мають право на отримання пільгових рецептів, в
лікувальних закладах, сільських та селищних радах, в адміністративних
будівлях в населених пунктах розміщені інформаційні листки щодо урядової
програми, переліку пільгових лікарських засобів та аптечних закладів, з якими
заключні договори на відшкодування їх вартості. В районній газеті “Наш край”
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опублікована стаття щодо продовження в 2018 році забезпечення населення
пільговими ліками згідно програми “Доступні ліки”.
Жителі Чернігівського району, які страждають на перераховані
захворювання можуть звернутись до свого сімейного лікаря за пільговими
рецептами.
З державного бюджету на 2018 рік на Чернігівський район передбачені
кошти в сумі 1,400 тис. грн.
В зв’язку з реорганізацією центру розпорядником коштів за Урядовою
програмою стало управління охорони здоров’я, яке уклало договори на
відшкодування з аптечними закладами КП “Ліки України”, ТОВ “Аптека
№180”, ПП “Світ Здоров’я - ЗЖС”, ТОВ “Київфарм”. Станом на 30.09.2018
року сімейними лікарями виписано 24915 пільгових рецептів, з них 21397 хворим з серцево-судинними захворюваннями, 449 - хворим з бронхіальною
астмою, 3069 - хворим з цукровим діабетом.
Активно проводиться в районі кампанія з вибору лікаря первинної
медичної допомоги. Комунальний заклад “Чернігівський районний центр
ПМСД” пройшов всі підготовчі етапи для укладання декларацій з пацієнтами:
заклад та всі сімейні амбулаторії зареєстровані в єдиній електронній системи Ehealth, всі лікарі первинної ланки отримали електронний цифровий підпис та
внесені до електронного реєстру.
З квітня 2018 року розпочато процес укладання електронних декларацій з
пацієнтами, робота ускладнюється в зв’язку з частковою незабезпеченістю
комп’ютерною технікою. Станом на 30.09.2018 року укладено понад 28 тис.
декларацій.
На виконання сумісного наказу МОЗ України та Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України №178/24 від 06.02.2018 року “Про затвердження Порядку формування
спроможних мереж надання первинної медичної допомоги” в Чернігівському
районі опрацьований проект формування спроможної мережі надання
первинної медичної допомоги.
Згідно з проектом в районі планується організувати 6 амбулаторій
групової практики, 9 амбулаторій монопрактики та 20 пунктів здоров’я для
надання нерегулярної (двічі на тиждень) лікарської допомоги.
Проект узгоджений з керівництвом району та поданий на узгодження
УОЗ.
Працівниками первинної ланки проводиться активна санітарно-освітня
робота. Плануються та проводяться лекції та бесіди на різноманітні медичні
теми, випускаються санітарні бюлетені, широко використовуються можливості
районної газети “Наш край”.
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Питання, на яких буде зосереджена увага керівництва комунального
закладу:
1. Продовження активного впровадження в практику роботи лікувальних
закладів району запропонованих форм реформування первинної медикосанітарної допомоги, в першу чергу укладання договорів (декларацій) сімейних
лікарів з жителями району.
2. Проведення будівництва нових приміщень сімейних амбулаторій в
селах Киїнка та Іванівка згідно з розробленими планами спроможної мережі
закладів первинної медико-санітарної допомоги у відповідності з
рекомендаціями МОЗ та Мінрегіонрозвитку.
3. Активна реалізація державної політики щодо пільгового медичного
забезпечення населення району по Урядовій програмі “Доступні ліки”.
4. Укомплектування вакантних посад середніх медичних працівників
фельдшерських пунктів.
5.
Застосування
в
підпорядкованих
лікувальних
закладах
енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні (місцеві) види
палива.
6. Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних
закладів центру, укомплектування сучасним обладнанням та апаратурою згідно
табелю оснащення, підключення сімейних амбулаторій до мережі INTERNET.
7. Забезпечення сімейних амбулаторій сучасним економічним
автотранспортом, фельдшерських пунктів – сучасними засобами пересування.
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської
районної ради Чернігівської області
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської
районної ради Чернігівської області створена з метою забезпечення права дітей
з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної
середньої овіти, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення
системного кваліфікованого супроводження дітей від 2 до 18 років
Чернігівського району.
Рішенням районної ради від 14 грудня 2017 року створено комунальну
установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської районної ради
Чернігівської області яку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Засновником Центру є Чернігівська районна рада, уповноважений орган
управління є відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської районної
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державної адміністрації 18 червня 2018 року.
Відповідно до Статуту заклад є юридичною особою, має гербову печатку зі
своєю назвою, кутовий штамп, фірмовий бланк та інші реквізити юридичної
особи. Може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в
Державному казначействі України (банківських установах), але оскільки
фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється через централізовану
бухгалтерію відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської
райдержадміністрації, то баланс закладу не є окремим, а є частиною балансу
відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської райдержадміністрації.
Оплата праці педагогічних працівників з вересня 2018 року здійснюється за
рахунок освітньої субвенції.
Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
Установа функціонує з червня 2018 року. У штаті ІРЦ працює 5 фахівців: 2
психолога, вчитель дефектолог, вчитель-логопед та директор. Фахівці ІРЦ
працюють із дітьми дошкільного та шкільного віку як Чернігівського району,
так і інших територіальних громад, в тому числі Михайло-Коцюбинської,
Іванівської, Гончарівської, Деснянської, Олишівської, Остерської та
Козелецької ОТГ.
У серпні-жовтні 2018 року проведенно комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку двацяти семи дітей з вищезазначених ОТГ та
тридцяти дітей Чернігівського району. На даний час заключени угоди про
співпрацю з органами управління освітою Михайло-Коцюбинської та
Іванівської ОТГ. Продовжується робота по заключенню угод з іншими ОТГ.
Останнім часом роботою ІРЦ цікавляться й мешканці інших ОТГ. Для того,
щоб ІРЦ Чернігівського району надавал допомогу дітям та батькам з інших
ОТГ адаптуватися до навчального процесу, налагодити комунікацію з
оточуючими та здійснювати психолого-педагогічний супровід впродовж
здобуття освіти, необхідно укласти договір про співробітництво територіальних
громад для реалізації спільних проектів на умовах визначених Законом України
«Про співробітництво територіальних громад».
ІРЦ розміщене на базі будівлі районної поліклініки, де раніше вели
прийом фахівці ПМПК. Проте, оскільки приміщення необлаштоване
вбиральнею та пандусом, тобто нема безперешкодного доступу до центру,
реконструкція під потреби ІРЦ передбачає дороговартісне виконання технічних
робіт та документації.
Відповідно до роботи «ІРЦ» на 2018-2019 н.р. головним завданням
установи є створеня умов для якісного навчання дітей з особливими освітніми
потребами, поліпшення навчально-матеріальної бази, зростання професійного
рівня фахівців.
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Для вдалої реалізації плану роботи центр потребує кваліфікованих та
професійних фахівців для роботи з дітьми з ООП. Саме тому були залученні
кошти благодійників в сумі 4500 гривень на підвищення фахового рівня
фахівців у м.Києві.
Всі фахівці пройшли навчання за участю ізраїльських фахівців яке
проводило Міністерство Освіти і науки України спільно з Посольством
Держави Ізраїль та у партнерстві з Ізраїльським центром міжнародного
співробітництва MASHAV.
Станом на перше листопада 2018 року шістнадцятьом дітям на базі
центру надаються корекційно-розвиткові заняття з психологом, вчителемлогопедом, та вчителем-дефектологом. Та одна дитина з розладом античного
спектра з Деснянської ОТГ. Загалом на обліку ІРЦ перебуває 600 дітей з
особливими освітніми потребами.
З метою ознайомлення громадськості району із діяльністю центру
створена сторінка у соціальній мережі Facebook, розроблено та випущено
тематична брошура, підписані угоди про співпрацю з центром соціальних
служб для сім’ї, дітей, та молоді; навчально-реабілітаційним центром №2;
Чернігівським центром медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів
«Відродження».
Завдяки
організації
інформаційно-просвітницької
діяльності,
традиційними стали семінари для директорів заступників директорів, учителів,
асистентів учителів, практичних психологів, соціальних педагогів закладів
загальної середньої освіти. Центром надається кваліфікована допомога та
проводиться навчання щодо забезпеченням рівних можливостей для отримання
повноцінної освіти для всіх дітей без винятку.
8. Зв'язок з виборцями
Згідно пункту 13 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова районної ради забезпечує роботу з
розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде
особистий прийом громадян.
Робота по розгляду звернень громадян здійснюється за двома форматами:
особистий прийом громадян та робота з письмовими зверненнями, заявами,
скаргами.
Голова районної ради, щоденно здійснював особистий прийом громадян
без обмежень в днях прийому та годинах.
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З початку 2018 року на особистому прийомі голови Чернігівської
районної ради побувало 37 громадян.
Письмові пропозиції, заяви та скарги, що надходять до районної ради,
приймаються та реєструються в журналі в день їх надходження та подаються на
розгляд голови районної ради.
Вирішення деяких порушених у звернені питань належить до компетенції
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на місцях, органів
внутрішніх справ та суддів. Тому частину звернень громадян, що надійшли до
районної ради, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення
громадян» направлено за належністю до місцевих органів влади. Хід виконання
та результати розгляду звернень перебувають на контролі районної ради.
З початку року на адресу Чернігівської районної ради надійшло 30
письмових звернень громадян, з них 14 – колективних. Питання, що
порушувалися у зверненнях стосувались:
- надання матеріальної допомоги;
- транспортного обслуговування населення;
- питань благоустрою та ремонту доріг;
- скарг на представників влади;
- підняття тарифів;
- роботу поштового зв’язку філії Чернігівська дирекція ПАТ
«Укрпошта» в рамках пілотного проекту «Сільське відділення»;
- підвозу дітей до дошкільних навчальних закладів.
Районною радою розглянуто 2 депутатських звернень ( в 2017 році - 24
звернення), в тому числі 1 – від народного депутата України.
Щовівторка головою райради проводився прямий телефонний зв'язок з
мешканцями нашого району. За 2018 рік зателефонували на особисту розмову
21 громадянин ( в 2017 році – 44 громадянина).
За звітний період проведено 5 виїзних приймалень ( в 2017 році – 16
виїзних приймалень) в населені пункти району під час який порушувалися
найважливіші питання що стосуються оренди паїв, надання освітніх,
культурних, медичних послуг інші питання життєдіяльності.
25 квітня 2018 року здійснено робочий візит до ТОВ «НОРІЯ ГРЕЙН»,
зерносховища (елеватора), потужністю 25 тис. тонн в с. Серединська,
Чернігівського району.
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4 травня 2018 року здійснено робочий візит до ТОВ «Добродія
ФУДЗ», цеху по виробництву вівсяних пластівців що розташований в
селищі М.Коцюбинське на території колишнього комбікормового заводу.
16 травня голова районної ради Олександр Ларченко брав участь в
урочистій церемонії відкриття новітнього виробничого комплексу із
виробництва зернових пластівців торгової марки «Добродія» ТОВ «Добродія
ФУДЗ».
9. Взаємодія з органами місцевого самоврядування
У звітному періоді районна рада взаємодіяла з органами місцевого
самоврядування.
Протягом січня-березня 2018 року в 49 населених пунктів територіальних
громадах району відбулося загальні збори представників громадян в яких брав
участь голова районної ради, заступник голови районної ради та депутати ради.
Загалом 34 депутати районної ради прийняло участь у цій формі роботи та
звітували перед своїми виборцями про депутатську діяльність.
Враховуючи звернення жителів села Пакуль та з метою винайдення шляхів
врегулювання проблемної ситуації щодо вирішення земельного питання по
оформленню земельних паїв на території Пакульської сільської ради, голова
районної ради 4 грудня 2017 року брав участь у роботі сесії Пакульської
сільської ради.
Районною радою проведено 4 семінари-наради для депутатів районної
ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування сільських та селищних
рад, на яких розглядалися питання:
- щодо забезпечення запобігання корупції в органах місцевого
самоврядування;
- щодо діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
- щодо передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Чернігівського району до територіальних громад Чернігівського району,
яке перебуває на балансі
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області;
- щодо реформування об’єктів поштового зв’язку філії Чернігівська
дирекція ПАТ «Укрпошта».
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12 січня 2018 року проведено обмін досвідом роботи Чернігівської
районної ради з колегами Ніжинської районної ради в рамках якого відбулося
плідне спілкування виконавчих апаратів районних рад щодо роботи відділів та
посадових обов’язків працівників.
10. Виступи у засобах масової інформації
З метою популяризації діяльності місцевого самоврядування,
інформування громадян про роль та специфіку діяльності органів місцевого
самоврядування Чернігівська районна рада співпрацює з редакцією газетою
ТОВ «Чернігівський край».
На шпальтах друкованого засобу голова районної ради інформував
населення про:
- реформу децентралізації місцевого самоврядування;
- проведення працівниками виконавчого апарату районної ради дня
довкілля;
- заключення мешканцями Чернігівського району декларацій із
сімейними лікарями та інші.
11. Співпраця з Чернігівською районною державною адміністрацією
Незважаючи на те, що районна рада делегувала ряд своїх повноважень
районній державній адміністрації всі важливі питання, і, зокрема, ті, що
стосуються соціально-економічного розвитку, бюджету, земельних відносин,
утримання та використання об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Чернігівського району вирішуються спільно.
Голова районної ради є членом Колегії Чернігівської районної державної
адміністрації.
ІІ. Діяльність Ларченка О.М.,
як керівника виконавчого апарату районної ради
Відповідно до пунктів 9, 10 та 11 частини 6 статті 55 Закону України
«Прол місцеве самоврядування в Україні» голова ради призначає і звільняє
керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату
районної ради, здійснює керівництво виконавчим апаратом ради, є
розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого
апарату.
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1.Розпорядження голови районної ради
За звітний період підготовлено та видано 320 розпоряджень ( в 2017 році230 розпоряджень), з них:
69 розпорядження з питань основної діяльності районної ради,
251 - з кадрових питань.
24 спільних розпоряджень з Чернігівською районною державною
адміністрацією, з них:
7 - стосуються нагороджень;
17 - внесення змін до розпису районного бюджету.
2. Склад виконавчого апарату Чернігівської районної ради
Відповідно до рішення районної ради від 20.03.2018 року «Про
затвердження структури виконавчого апарату районної ради та його
чисельності» зменшено кількість відділів виконавчого апарату районної ради з
6 до 3 та як наслідок в липні 2018 року проведено скорочення працівників
виконавчого апарату, а саме:
одного начальника
та двох спеціалістів
відділів.
Також, в зв’язку зі змінами структури виконавчого апарату районної ради
начальника організаційного відділу виконавчого апарату Мальцеву Лесю
Петрівну та начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради
Решетник Наталію Миколаївну переведено на посаду головного спеціаліста
відділу забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради.
На сьогодні у районній раді функціонує 3 відділи:
- Відділ забезпечення діяльності ради – 4 працівника
- фінансово-господарського забезпечення - 7 працівників з них 2
посадові особи органів місцевого самоврядування;
- комунального майна - 1 осадова особа органів місцевого
самоврядування;
Робота всіх відділів виконавчого апарату районної ради направлена на
допомогу по забезпеченню виконання повноважень депутатами районної ради.
Працівники виконавчого апарату районної ради працювали згідно
Положення про виконавчий апарат районної ради, Положення про відділи
виконавчого апарату районної ради та посадових інструкцій. Забезпечували
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підготовку пленарних засідань ради та засідань постійних комісій, готували та
візували проекти рішень, забезпечували наповнення інформаційного блоку вебсайту та сторінки Facebook, виконували інші доручення голови районної ради.
Щомісячно працівниками виконавчого апарату районної ради
організовуються, готуються та проводяться постійні комісії, робочі групи, сесії
районної ради, навчання, конференції та інше. Це, майже, десять засідань
щомісячно.
Голова районної ради щотижня проводить апаратні наради з
працівниками виконавчого апарату районної ради.
3. Про роботу відділів виконавчого апарату районної ради
Відділ забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної
ради
Впродовж звітного періоду відділ виконував функції щодо:
 Здійснення забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.
 Організації розробки проектів положень про президію, постійні комісії
районної ради.
 Контролю за виконанням плану роботи ради.
 Здійснення заходів щодо підготовки та проведення сесій, постійних
комісій районної ради, засідань президії районної ради.
 Надання практичної допомоги органам, утвореним районною радою,
депутатам, працівникам виконавчого апарату районної ради, селищним,
сільським радам району з організаційних питань вирішення яких віднесене до
компетенції районної ради.
 Організаційно-технічного забезпечення діяльності районної ради та її
виконавчого апарату.
 Забезпечення чіткої організації діловодства, єдиного порядку роботи з
документами у районній раді.
 Забезпечення контролю за строками проходження і виконання службових
документів у районній раді.
 Забезпечення безперебійного функціонування комп'ютерної техніки,
локальної мережі та периферійного обладнання, що належить районній раді.
 Забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту районної
ради та сторінки в соціальній мережі Facebook.
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 Надання методичної допомоги в організації роботи по веденню
діловодства іншим структурним підрозділам районної ради, виконавчим
комітетам сільських (селищних) рад.
 Забезпечення доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
районна рада.
 Ведення архівної справи виконавчого апарату районної ради.
 Сприяння інвестиційній діяльності територіальних громад району з
метою залучення додаткових ресурсів для соціально-економічного розвитку
району.
Відділ складається з 4 працівників, з них: 2 головні спеціалісти, 1 –
оператор комп’ютерного набору, очолює відділ Нікітенко Віктор
Володимирович.
Працівники відділу проводять наступну роботу:
На основі пропозицій депутатів, постійних комісій та районної державної
адміністрації формують та контролюють план роботи ради на рік.
Розробляють щотижневі та місячні плани роботи районної ради та
координують їх виконання.
Здійснюють оформлення, облік та збереження протягом встановленого
строку протоколів сесій районної ради, розпоряджень голови районної ради;
Приймають участь у проведенні виїзних приймалень голови районної
ради, пленарних засідань сесій сільських та селищних рад, загальних зборах
громадян;
Здійснюють організаційні заходи з підготовки та проведення сесій,
засідань постійних комісій та президії районної ради.
Здійснюють друк матеріалів, що розглядає сесія ради, розроблють графік
засідань постійних комісій, готують розпорядження про організаційні заходи з
підготовки чергових засідань ради та інше.
Здійснюють виготовлення рішень районної ради, розпоряджень голови
районної ради, своєчасно доводять їх до відповідних відділів та управлінь,
сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій, постійних
комісій районної ради;
Здійснюють електронний обмін службовою інформацією з органами
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатами районної
ради, сільськими, селищними радами;
Оприлюднюють інформацію про роботу районної ради на офіційному веб
– сайті районної ради та сторінці в соціальній мережі Facebook;
Забезпечують організацію всіх заходів, що проводяться головою та
виконавчим апаратом районної ради, загальнорайонних заходів.
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Зокрема, за звітний період відділ забезпечив проведення:
- наради з питань діяльності КНП «Чернігівський районний центр ПМСД»,
КЗ «Чернігівська районна ЦБС» та КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» за участі
сільських, селищних голів Чернігівського району, керівників комунальних
підприємств Чернігівської районної ради, завідувачів амбулаторій, що входять
до структури КНП «Чернігівський районний центр ПМСД», бібліотекарів та
завідувачів сільських бібліотек, що входять до структури КЗ «Чернігівська
районна ЦБС» та представників преси;
- заходу «Спорт для всіх» присвячений дню фізичної культури і спорту
України за участю депутатського корпусу та виконавчого апарату Чернігівської
районної ради;
- виїзного екскурсійного засідання Асоціації «Ради Полісся», в рамках
якого здійснено виїзд до Національного дендрологічного парку «Софіївка» у
м.Умані Черкаської області та до музею ракетних військ стратегічного
призначення у м.Первомайську Миколаївської області;
- засідань робочої групи щодо реформування об’єктів поштового зв’язку
філії Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта» на території Чернігівського
району;
- засідань Асоціації «Ради Полісся»;
- заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування 2017 року.
Працівниками відділу координується діяльність чотирьох постійних
комісій районної ради з питань:
- законності та запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності
та етики;
- освіти, охорони здоров’я, соціально захисту, культури, спорту та туризму;
- земельних відносин, екології та агропромислового розвитку;
- розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації
Відділом забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної
ради забезпечується ведення діловодства в районній раді, так з початку 2018
року зареєстровано 1045 листів від органів місцевого самоврядування,
виконавчої влади, підприємств та організацій різних форм власності. Жодний
лист не залишений без розгляду.
Загальна кількість вихідної кореспонденції за підписом голови районної
ради склала 1131.
Всі документи впорядковані, прошиті та підготовлені для передачі до
архівного відділу Чернігівської районної державної адміністрації.
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На звернення сільських, селищних рад, керівників регіональних
установ та організацій на офіційному вебсайті районної ради розміщено
близько 730
публікацій
інформаційного
характеру, 378 проектів
регуляторних актів.
Також, відділом забезпечення діяльності ради виконавчого апарату
районної ради постійно здійснюється контроль за виконанням рішень
Чернігівської районної ради. За інформацією відділів виконавчого апарату
районної ради та постійних комісій районної ради знято з контролю 168 рішень
районної ради, які виконані в повному обсязі, що складає 39 % від загальної
кількості рішень районної ради сьомого скликання на яких покладено контроль.
Відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого
апарату районної ради
Основним завданням відділу фінансово-господарського забезпечення
виконавчого апарату районної ради є здійснення матеріально-технічного,
господарсько-побутового, фінансового забезпечення діяльності районної ради,
ведення бухгалтерського обліку, надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та
результати діяльності ради, забезпечення дотримання бюджетного
законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, забезпечення контролю за
економним та ефективним використанням матеріальних ресурсів, запобігання
виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності ради,
виконання доручень голови ради.
Відділ складається з 7 працівників, з них: 2 посадові особи місцевого
самоврядування, які безпосередньо зайняті веденням бухгалтерського обліку в
установі, 1 – службовець та 4 технічні працівники (водій, двірник, дві
прибиральниці). Очолює відділ головний бухгалтер – Сливко Марія
Анатоліївна з 1 вересня 2014 року. У зв’язку зі скороченням фінансування
районної ради, в третьому кварталі 2018 року була скорочена одна вакантна
посада водія та переведений один прибиральник службових приміщень на 0,5
ставки.
За період з жовтня 2017 року по вересень 2018 року районною радою, як
бюджетною установою, було проведено касових видатків (за загальним та
спеціальним фондами) на суму 3 млн. 421,0 тис.грн., з них:
- на заробітну плату та нарахування на неї – 2 млн. 776,6 тис.грн.;
- послуги (включаючи комунальні) – 485,4 тис.грн.;
- на матеріальні ресурси – 133,0 тис.грн.;
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- інші видатки – 16,7 тис.грн.;
- відшкодування витрат на проїзд депутатів для участі в засіданнях
комісій, Президії та сесій районної ради – 9,2 тис.грн.;
Слід зазначити, що відшкодування витрат на проїзд здійснюється 16
депутатам, нових заяв відповідно до програми за період не надходило.
У червні 2018 року відділ почав виконувати районну Програму
фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної
ради Чернігівської області на 2018 рік, за якою касові видатки на кінець ІІІ
кварталу 2018 року становили 8,4 тис. грн.
За даний період районна рада уклала 57 господарських договорів на
закупівлю матеріалів та послуг, також виконувала 3 договори, укладені в
минулих періодах. Середня ціна договорів складає 19,7 тис.грн. Два договори
були укладені за переговорною процедурою закупівлі, а саме договори на
закупівлю електричної та теплової енергії, так як вартість закупівлі перевищила
200 тис.грн. Через систему Prozorro були проведені закупівлі бензину для
службового автомобілю, персонального комп’ютера, послуг з охорони
приміщень.
Районна рада посприяла у забезпеченні матеріальними ресурсами
Чернігівській райдержадміністрації, надавши в оренду автомобільні шини
вартістю 11,1 тис.грн., що були придбані в третьому кварталі 2017 року.
Наприкінці 2017 року проведений енергоаудит двох адміністративних
будівель районної ради. Відповідно до наданих виконавцем звітів, районній
раді надана інформація про причини втрат будівлями тепла, що призводить до
збільшення видатків установи, та отримані рекомендації щодо способів
підвищення енергоефективності будівель на основі державних будівельних
норм.
В свою чергу, районна рада включала в додаткову потребу в коштах на
2018 рік суму на розробку проектно-кошторисної документації на
термомодернізацію чотирьохповерхової адміністративної будівлі. Також
районна рада включала в потребу суму на розробку проектно-кошторисної
документації по ремонту двоповерхової адміністративної будівлі (1958 року
забудови), так як відповідно до звіту про проведення технічного обстеження
встановлено, що подальша безпечна експлуатація будівлі є неможливою. На
дані цілі коштів не було виділено.
Протягом періоду проведено ремонт системи опалення на загальну суму
20,9 тис.грн. та ремонт системи водопровідних мереж на суму 4,8 тис.грн. На
ремонт службового автомобіля (2003 року випуску) було витрачено 9,6 тис.грн.
Приміщення адмінбудівель, гаражів за адресою: м. Чернігів,
вул.Шевченка, 48 та Шевченка, 162 загалом орендують 36 підприємств,
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установ, організацій та фізичних осіб. Відділ фінансово-господарського
забезпечення погоджує нові договори оренди нерухомого майна, договори про
відшкодування послуг, щомісячно нараховує орендарям суми до відшкодування
комунальних та інших видатків, орендну плату, проводить серед орендарів
роз’яснювальну роботу щодо необхідності економії енергоносіїв, за
необхідністю готує усю необхідну документацію та розрахунки для стягнення
заборгованості у судовому порядку, якщо такі факти мають місце. На даний час
існують проблеми з відшкодуванням витрат на охорону приміщень
Чернігівською райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, що
фінансуються з державного бюджету.
Районна рада є сама орендарем копіювального багатофункціонального
пристрою, двох персональних комп’ютерів та ноутбуку для ведення запису
засідань сесій. У зв’язку з утвореннями об’єднаних територіальних громад
зазначена техніка має бути повернена орендодавцям по закінченню строку
договорів оренди. Тому на наступний бюджетний рік районна рада закладає в
потребу кошти на закупівлю цієї техніки.
Факти
простроченої
кредиторської
заборгованості
перед
постачальниками матеріалів, робіт, послуг за період були відсутні.
Відділ фінансово-господарського забезпечення підготував 43 звіти в
різні контролюючі органи та додатково за дорученнями голови районної ради
постійно готує управлінську звітність. Також відділом за даний період було
опрацьовано 156 вхідної документації (13 % від загального документообороту
ради) та підготовлено 571 вихідної документації, що становить 40 % загального
документообігу ради.
На начальника відділу також додатково покладені обов’язки куратора
комісії з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку,
голови тендерного комітету ради, секретаря комісії з тимчасової втрати
працездатності. Головним бухгалтером погоджуються усі договори щодо
закупівлі товарів, робіт послуг, договори оренди рухомого, нерухомого майна
ради, договорів на відшкодування комунальних та інших видатків, підготовка
та/або погодження розпоряджень голови ради щодо фінансово-господарської та
кадрової роботи виконавчим апаратом районної ради.
Відділ фінансово-господарського забезпечення у своїй роботі постійно
співпрацює з сільськими/селищними радами, обласною радою, іншими
районними радами, надає пропозиції голові районної ради щодо більш
ефективного, раціонального та економного використання коштів установи, за
потреби, надає консультативну допомогу підпорядкованим районній раді
установам.
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Відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради
Економічні основи місцевого самоврядування перебувають в залежності
від ефективного управління комунальним майном. Одним з пріоритетів в роботі
районної ради є забезпечення професійного менеджменту щодо комунальної
власності.
Відділом комунального майна районної ради за звітний період
підготовлено 34 проекти рішень з питань управління комунальним майном,
погоджено 54 проекти рішень.
У 2018 році продовжувалась робота по реорганізації ЗМІ газета «Наш
край», у рамках цієї роботи відділом підготовлено проект Договору між
співзасновниками та правонаступником співзасновників газети «Наш карай»
щодо зміни засновника друкованого засобу масової інформації, а також
збереження його функціонування, назви, цільового призначення, мови видання
і тематичної спрямованості, який було підписано Чернігівською районною
радою, Чернігівською державною адміністрацією та ТОВ «Чернігівський край»,
а в подальшому зроблена перереєстрація ЗМІ.
За розпорядженням Чернігівської районної ради №9 від 22 січня 2018
року станом на 01 лютого 2018 року була проведена інвентаризація об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
У лютому - березні 2018 року підприємствами, установами, закладами та
організаціями до відділу комунального майна виконавчого апарату районної
ради надавались інвентаризаційні описи майна та відомості щодо проведеної
технічної інвентаризації та отриманих правовстановлюючих документів. На
постійній комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального
господарства,
транспорту
та
інфраструктури
узгоджувались
дані
бухгалтерського обліку комунальних закладів, підприємств та установ з даними
отриманих правовстановлюючих документів. На підставі узгоджених даних
сформована нова редакція Переліків об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Чернігівського району, яку затверджено 30.05.2018 рішенням
районної ради (22 сесія 7 скликання), до яких увійшли:
409 об’єктів нерухомого майна первісною вартістю 93 575 239,84 грн.;
75 транспортних засоби первісною вартістю 7 714 870,40 грн.
На підставі Переліку укладено 9 договорів на закріплення майна на праві
господарського відання або оперативного управління з підприємствами,
установами, закладами та організаціями.
Наприкінці 2017 року відділом комунального майна виконавчого апарату
Чернігівської районної ради підготовлено регуляторний акт нове Положення
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про порядок відчуження, списання та передачі майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
На початку 2018 року Чернігівською районною радою затверджено
Положення про порядок відчуження, списання та передачі майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, відповідно
до якого постійна комісія з питань комунальної власності надає рекомендації
щодо списання основних засобів, а виконавчим апаратом районної ради
готується лист або проект розпорядження Чернігівської районної ради
відповідно до початкової вартості основного засобу.
У цьому році надійшло 7 звернень від комунальних закладів та установ
щодо списання основних засобів. На підставі яких зібрано повні пакети
документів щодо списання основних засобі, та підготовлено чотири
розпорядчих документи щодо надання згоди на списання основних засобів.
У 2018 році відбулась реорганізація комунального закладу
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області у комунальне некомерційне
підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області. Так, рішення
Чернігівської районної ради від 20.03.2018 «Про реорганізацію шляхом
перетворення юридичної особи - комунальний заклад «Чернігівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради
Чернігівської області в комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної
ради Чернігівської області» (21 сесія 7 скликання) розпочався процес
реорганізації. Відповідно до зазначеного вище рішення Чернігівської районної
ради створена комісія з питань реорганізації до якої ввійшли депутати районної
ради, представника закладу охорони здоров’я, Чернігівської районної
державної адміністрації та виконавчого апарату Чернігівської районної ради.
Комісією встановлено строки для подання заяв та претензій кредиторів.
Проведено інвентаризацію майна, розроблено та підписано передавальний акт.
який затверджено рішенням Чернігівської районної ради від 24 липня 2018
року.
Працівниками комунального закладу розроблено Статут КНП
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», який
доопрацьовувався працівниками виконавчого апарату. Неодноразово з
зазначеного вище питання головою Чернігівської районної ради проводились
наради.
Одночасно працівниками виконавчого апарату проводилась переписка з
сільськими радами щодо організаційної структури КНП «Чернігівський
65

районний центр первинної медико-санітарної допомоги». На постійній комісії з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
транспорту та інфраструктури узгоджувалась остаточна організаційна
структура комунального некомерційного підприємства.
24 липня 2018 року рішеннями Чернігівської районної ради затверджено
передавальний акт, Статут КНП «Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та організаційну структуру комунального
некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».
Рішенням Чернігівської районної ради від 24 липня 2018 року доручено
голові районної ради внести зміни до контракту з головним лікарем КНП
«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Відділом комунального майна виконавчого апарату підготовлено додаткову
угоду до контракту з головним лікарем КНП «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги», яку підписано 03 серпня 2018 року.
Також, у червні 2018 року підписано контракт з керівником комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської районної ради, якого
вперше обирали на конкурсних засадах. За рекомендацією постійної комісії з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
транспорту та інфраструктури відділом комунального майна було підготовлено
та розміщено оголошення про проведення конкурсного відбору на зайняття
вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр». 17 травня 2018 року відбувся конкурс на зайняття вакантної посади
директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», та 30 травня
2018 року рішенням Чернігівської районної ради призначено директора
комунальної установи на зайняття вакантної посади директора комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр».
Протягом року опрацьовувались Статути комунальних закладів.
Районною радою продовжується робота по безоплатній передачі
бюджетних установ освітнього та культурного напрямку та майна закріпленого
за цими установами, що перебувало у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ Чернігівського району до об'єднаних територіальних громад. Так у
2018 році до Олишівської територіальної громади було передано комунальний
заклад «Олишівський будинок культури» та бюджетну установу Олишівська
загальноосвітня школа I-III ступеня. У рамках робіт по передачі зазначених
вище закладів відділом комунального майна виконавчого апарату районної
ради спільно з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації та відділом культури і туризму проводилась інвентаризація майна,
готувались акти приймання - передачі.
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Відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності
територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району в оренду,
затвердженого рішенням районної ради від 15 вересня 2011 року,
Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району є :
- Чернігівська районна рада в особі голови районної ради,
- суб’єкти, за якими закріплено таке майно на господарського відання
або оперативного управління.
Відповідно до наданих повноважень передача об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району в оренду здійснюється
відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», яка передбачає розміщення орендодавцем в офіційних друкованих
засобах масової інформації оголошення про намір передати майно в оренду, а
по закінченню 10-денного терміну при поданні однієї заяви - укладення
договору оренди з заявником, двох або більше заяв - оголошення конкурсу на
право укладення договору оренди.
У 2018 року відділом комунального майна розміщено 5 оголошень про
наміри щодо передачі в оренду 15 об’єктів нерухомого майна, за якими
укладено 5 договорів оренди.
На цей час Чернігівською районною радою укладено 40 договорів оренди.
У 2018 році по цим договорам оренди підготовлено та підписано 23 додаткових
угоди.
Комунальними підприємствами та бюджетними установами оголошено 4
наміри щодо передачі в оренду чотирьох об’єктів нерухомого майна, без
намірів передано в оренду 9 об’єктів із них 7 об’єктів нерухомості та 2
транспортних засоби за якими відділом комунального майна перевірено, а
головою районної ради погоджено за станом на 01.11.2018 погоджено 13
договорів оренди (відповідно: бюджетні установи - 6, заклади охорони здоров’я
- 7) .
У 2018 році відділом комунального майна перевірено, а головою районної
ради погоджено 13 договорів оренди та 54 додаткових угод до діючих
договорів оренди, укладених комунальними закладами, підприємствами і
бюджетними установами.
У 2017 році у Чернігівській районній раді запроваджено конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності та рецензування звітів. Рішенням Чернігівської
районної ради затверджено Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності.
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Згідно з вимогами чинного законодавства організовано конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна для
передачі приміщень в оренду.
Протягом 2018 року проведено чотири засідання конкурсних комісій з
відбору суб’єктів оціночної діяльності прийнято 14 заяв про участь у конкурсах
і проведено 4 засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які були залучені для проведення незалежної оцінки 8 об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, у
2017 року прийнято 46 заяв про участь у конкурсах і проведено 3 засідання
конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які були залучені
для проведення незалежної оцінки 16 об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району.
З метою контролю за правильністю здійснення оцінки майна,
дотримання нормативно-правових актів з оцінки та згідно з вимогами статті 13
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» фахівцем виконавчого апарату Чернігівської районної
ради, який має відповідне кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, у встановлені
законодавством строки здійснено рецензування у 2018 році - 23 звітів з оцінки
майна.
Здійснення оцінок контролюється як за строками, так і за якістю
проведення.
На цей час відділом комунального майна виконавчого апарату районної
ради разом з постійною комісією з питань комунальної власності, житловокомунального господарства, транспорту та інфраструктури розроблено
регуляторний акт - Методику розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району в новій редакції, який надіслано разом з пакетом
документів до Регуляторної служби України для отримання зауважень та
пропозицій.
Актуальним на сьогоднішній час є питання щодо реорганізації
комунального закладу «Чернігівська районна централізована бібліотечна
система». Відділом комунального майна виконавчого апарату районної ради
вивчалось питання щодо існування бібліотек в умовах децентралізації, та
вироблено два шляхи реорганізації зазначеного вище комунального закладу.
На нараді у голови районної ради спільно з керівниками підрозділів
Чернігівської районної державної адміністрації та виконавчого апарату
районної ради прийнято рішення щодо шляху реорганізації комунального
закладу та вироблено алгоритм реорганізації.
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4.Претензійно-позовна робота.
За результатами претензійно-позовної роботи впродовж звітного
періоду стягнуто з Чернігівської районної державної адміністрації згідно
наказів про примусове виконання рішень 159551,83 грн., зокрема:
на виконання рішення господарського суду Чернігівської області
від 30.10.2017 році по справі № 927/810/17 – 14290,3 грн., а саме: 9696,93 грн.
відшкодування вартості експлуатаційних витрат - послуг з охорони
орендованого приміщення, 615,17 грн. відсотків річних, 2535,16 грн.
інфляційних витрат та 1443,04 грн. судового збору;
на виконання рішення господарського суду Чернігівської області
від 13.12.2017 році по справі № 927/1077/17 – 17766,02 грн., а саме:
13399,82 грн. відшкодування вартості експлуатаційних витрат - послуг з
охорони орендованого приміщення, 499,88 грн. 3% відсотків річних, 2269,18
грн. інфляційних втрат та 1597,14 грн. судового збору;
на виконання рішення господарського суду Чернігівської області
від 05.02.2018 році по справі № 927/1078/17 – 127551,83 грн., а саме:
125611,28 грн. збитків та 1884,23 грн. судового збору.
ІІІ. Діяльність Ларченка О.М.,
як депутата Чернігівської районної ради
Як депутат районної ради діє відповідно до Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», несе політичну відповідальність, звітує про
депутатську діяльність на сесіях сільських, селищних рад та зборах
представників громадян населених пунктів Чернігівського району.
ІV. Ініціативи голови Чернігівської районної ради
1. Е-декларування та антикорупційне законодавство
Головою ради 26 лютого 2018 року організовано навчання щодо
дотримання антикорупційного законодавства депутатами ради, сільськими,
селищними головами, депутатами сільських та селищних рад, працівників
виконавчого апарату районної ради, після проходження якого слухачі отримали
сертифікати.
Головним спеціалістом юридичного відділу Чернігівської обласної
державної адміністрації проведено навчання для депутатів районної ради
щодо порядку та особливостей заповнення електронної декларації.
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За дорученням голови районної ради працівники виконавчого апарату
ради надавали консультативну допомогу всім депутатам районної ради у
оформленні електронної декларації.
Не зважаючи на це, за звітний період проведено три службових
розслідування щодо недотримання керівниками комунальних підприємств та
депутатами ради норм антикорупційного
законодавства стосовно
фінансового контролю. Троє депутатів районної ради притягнуті до
адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, один депутат ради
відстояв свої інтереси в Деснянському районному суді і провадження по
притягненню до адміністративної відповідальності закрито.
2.Асоціація «Ради Полісся»
Голова районної ради очолює місцеву асоціацію рад Чернігівського
району Чернігівської області «Ради Полісся» та є представником району в
обласній асоціації «Ради Чернігівщини».
За звітний період проведено два виїзних засідання, а саме:
з метою налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці з
органами місцевого самоврядування Республіки Польща відвідано з офіційним
візитом Пйотрковський повіт Лодзького воєводства;
здійснено виїзд до Національного дендрологічного парку
«Софіївка» у м.Умані Черкаської області та до музею ракетних військ
стратегічного призначення у м.Первомайську Миколаївської області
З 1 по 4 червня поточного року за ініціативи голови районної ради на
запрошення польської сторони, делегація представників органів місцевого
самоврядування Чернігівського району у складі сільських, селищних голів,
депутатів районної ради та представників виконавчої гілки влади, загалом 20
чоловік, в рамках налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці з
органами
місцевого
самоврядування Республіки Польща відвідала з
офіційним візитом Пйотрковький повіт Лодзького воєводства.
Учасники делегації зустрілися з керівниками органів місцевого
самоврядування повіту – паном старостою Станісловом Цубалою, віце
старостою (заступником старости) Піотром Войтисяком, секретарем повіту
Іренеушем Червінським, головами постійних комісій повіту, війтами гмін, які
ознайомили з історією та структурою повіту, розповіли про досвід повіту в
проведенні реформи децентралізації та адміністративно-територіального
устрою, інформували про медичне та освітньо-культурне забезпечення в
Польщі.
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В рамках робочої поїздки делегація нашого району відвідала повітову
лікарню в Пйотркові-Трибунальському та осередок здоров’я в Грабіце – одній
із гмін повіту.
Ознайомилися з роботою лісівників, заготівлею лісогосподарської
продукції та промисловою переробкою деревини.
Мали можливість побачити, як утримується в фермерському господарстві
велика рогата худоба.
Побували на відзначенні повітовий день Пожежника. Структура
пожежної охорони повіту включає державну пожежну службу та добровільну
народну дружину. Цього року пожежники Пйотркова святкували своє 100 річчя
з дня утворення.
Делегація з нашого району брала участь у повітовому святі Матері, яке
відзначалося вперше. Організатором даного заходу виступила голова постійної
комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури та спорту Ради
Пйотрковського повіту пані Галина Дерах.
За результатами поїздки підписано меморандум про співпрацю між
Чернігівською районною радою та Пйотрковським повітом Лодзького
воєводства Республіки Польща. Основною метою Меморандуму є взаємодія та
ефективна співпраця у сферах інвестиційної діяльності, галузях освіти,
медицини, культури та туризму.
30 вересня та 1 жовтня 2018 року відбулося виїзне екскурсійне засідання
Асоціації «Ради Полісся» до Національного дендрологічного парку «Софіївка»
у м.Умані Черкаської області та до музею ракетних військ стратегічного
призначення у м.Первомайську Миколаївської області.
30 вересня 2018 року учасники поїздки ознайомилися з пам'яткою
краєвидного типу світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII — першої
половини XIX століть Національного дендрологічного парку «Софіївка» та
відвідали світломузичний комплекс фонтанів «Перлина кохання», що
розташований в сквері Т.Г.Шевченка у м.Умані та є одним з трьох найбільших
в Україні комплексів фонтанів. «Перлина кохання» — єдиний в Україні
фонтанний комплекс на суші, на водному екрані якого транслюються
світломузичні шоу.
1 жовтня 2018 року делегація Чернігівського району відвідала музей
ракетних військ стратегічного призначення - унікального військового музею
для створення якого була використана бойова позиція ракетного полку 46
ракетної дивізії Ракетних військ стратегічного призначення. Експозиції музею
відображають історію ракетних військ стратегічного призначення СРСР, а
також полку, особовий склад якого ніс бойове чергування. Творці музею
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залишили в первісному вигляді одну з ракетних шахт та підземний командний
пункт, який можна відвідати. Також у музеї представлено техніку та засоби, які
використовували при обслуговуванні ракетних комплексів: ракетні двигуни,
системи космічного зв'язку.
3.Допомога учасникам антитерористичної операції
В жовтні та грудні 2017 року відбулась поїздка делегації Чернігівського
району в 1-у окрему танкову Сіверьку бригаду, яка на Сході України захищає
незалежність України з метою привітання воїнів із Днем Захисника України,
Днем Козацтва та Святою Покровою. Військовослужбовцям бригади вручені
грамоти Чернігівської обласної ради, Чернігівської районної ради, подарунки
від депутатів районної ради та малюнки і обереги, виготовлені дітьми
Шибиринівської, Рудківської шкіл та Будинку школяра, що в Киїнці. Візит
пройшов на високому рівні. Завдяки Віктору Лазарю, Олегу Кирдоді, Леоніду
Петрову, депутатам районної ради, небайдужим жителям Чернігівського
району, виконавчому апарату районної ради, без яких наша поїздка не була б
можливою в такому форматі.
Безпосередню участь у поїздці брали: Борис Ващенок, Валерій
Асауленко та Надія Галковська.
В поїздці брала участь зведена група артистів Чернігівського району
"Співуче Придесення".
У грудні 2018 знову організовується поїздка до наших земляків на схід.
4. Спартакіада депутатів рад
У травні 2018 року відбулася восьма Обласна спартакіада серед депутатів
обласної, районних, міських, сільських та селищних рад, в якій приймали
участь 19 команд області.
Команда Чернігівського району зайняла шосте загальнокомандне місце.
В змаганнях з настільного тенісу команда депутатів Чернігівського
району виборола загальнокомандне ЗОЛОТО, у змаганнях з шашок СРІБЛО і у змаганнях з шахів - БРОНЗУ.
Активну участь у спартакіаді прийняли депутати районної ради:
Віктор Ланько, Наталія Лазарева, Яна Колібаба,
Василь Пархоменко,
Олександр Сич, Олександр Корюкін та депутати сільських і селищної ради
району.
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5.«Спорт для всіх»
7 вересня 2018 року Чернігівська районна рада за участі депутатів
Чернігівської районної ради та працівників виконавчого апарату Чернігівської
районної ради провела захід «Спорт для всіх» присвячений дню фізичної
культури і спорту України.
Захід проходив на спортивній базі комунального позашкільного
навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1»та
передбачав веслування на човні «Дракон» по річці Десна та гру у пляжний
волейбол.
6. Участь голови у роботі ХVII Всеукраїнської наради-семінару
З 11 по 14 вересня голова Чернігівської районної ради Олександр
Ларченко брав участь у роботі ХVII Всеукраїнської наради-семінару для
представників
органів
місцевого
самоврядування
у
смт.Затока.
Захід реалізований Українською асоціацією районних та обласних рад у
партнерстві з Асоціацією міст України за підтримки Проекту USAID «Розробка
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС).
Програмою заходу стали теми:
1. Головні гравці головної реформи країни (децентралізації).
2. Актуальні галузеві реформи: медицина та освіта.
3. Ресурси органів місцевого самоврядування.
За результатами наради сформовано резолюції, які направлені галузевим
органам державної влади.
7. Екскурсійн6а поїздка делегації дітей Чернігівського району до
республіки Польща
За ініціативи голови ради та на запрошення старости Пйотрковського
повіту Станіслава Цубали в період з 24 по 30 червня поточного року вперше
в історії Чернігівського району часів незалежності організована екскурсійна
поїздка делегації дітей до республіки Польща.
Протягом п’яти днів 43 дитини, серед яких:
діти учасників
антитерористичної операції, діти багатодітних родин, діти - сироти та інші мали
змогу перебувати на території сусідньої держави та ознайомлюватися з
соціальним і культурним устроєм республіки Польща.
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Оплату проживання, харчування, екскурсійні та інші витрати взяла на
себе приймаюча польська сторона, а саме Пйотрковський повіт Лодзького
воєводства республіки Польща. Оплату автобусного проїзду дітей, батьки
яких захищали нашу країну на східному фронті, взяла на себе Радикальна
партія Олега Ляшка, решта категорії учасників поїздки оплачувала дорогу
самостійно.
Під час поїздки діти зустрілись з керівниками Пйотрковського
повіту Лодзького воєводства, які пригостили дітей солодощами та подарували
сувеніри на згадку про
подорож, відвідали Геотермічний басейн,
розважальний центр - більярд і боулінг, Вроцлавський зоопарку, який є
найстарішим зоопарком у Польщі та має найбільшу колекцію тварин,
відвідали Лісове поселення - центр реабілітації тварин, веслували на
байдарках по руслі річки.
Для делегації проведено екскурсії по Варшаві: діти відвідали
Королівський замок, головну площу міста, площу-ринок, Королівський сад,
парк Фредеріка Шопена, музей техніки, музей повстанців, музей монет,
прогулялись вузькими вуличками старого міста, піднялись на оглядову вежу.
Останній день перебування в Польщі розпочався з екскурсії до пожежної
частини м. Вольбуж Пйотрковського повіту, де можна було не лише
ознайомитись з структурою організації, але й самим потренуватись гасити
«умовну» пожежу, покерувати спецмашинами. Екскурсійна
поїздка
завершилася
прощальним вечором, який пройшов біля вогнища, де діти
смажили сардельки, грали у рухливі ігри, спілкувались із керівниками
навчального закладу.
8. День довкілля
Вже третій рік поспіль районна рада в співпраці з державним
підприємством «Чернігіврайагролісгосп» долучається до робіт по відновленню
та омолоджуванню лісових насаджень району. Так,
20 квітня 2018 року,
напередодні відзначення українського Дня навколишнього середовища, голова
Чернігівської районної ради Олександр Ларченко спільно із депутатами
Чернігівської районної ради, працівниками виконавчого апарату Чернігівської
районної ради брали участь у висаджені молодої сосни поблизу населеного
пункту Дніпровське.
9. Активізація депутатської активності.
Під час минулорічного звіту головою постійної комісії районної ради з
питань законності та запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності
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та етики Миколою Васильовичем Кудриком піднімалося питання щодо
роботи депутатських фракцій районної ради та участі в їх засіданнях голови
районної ради.
На початку 2018 року голова ради організовував засідання депутатських
фракції, але, як виявилося, депутатська активність на дуже низькому рівні.
23 січня засідання депутатської фракції політичної партії «Радикальної
Партії Олега Ляшка» у Чернігівській районній раді. Присутні: Борис Ващенок,
Надія Галковська, Валерій Асауленко, Олександр Корюкін та Олександр
Ларчкенко.
23 січня 2018 року засідання депутатської фракції політичної партії «Наш
край» у Чернігівській районній раді. Присутні: Ольга Гетта та Олександр
Короп.
6 лютого 2018 року засідання депутатської фракції Аграрної партії
України у Чернігівській районній раді. Присутні
2 депутати: Олександр
Баплабушка та Федос Носенок.
7 лютого 2018 року засідання депутатської групи «Чернігівська районна
громада». Присутні: Олександр Сич, Сергій Трейтяк та Володимир Поліщук.
27 лютого відбулась зустріч з депутатами районної ради - членами
депутатської фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка» у
Чернігівській районній раді. Присутні 2 депутати: Сергій Лугина та Віталій
Горбик.
V. Завданнями над якими потрібно працювати
1. Коростоктрокові:
1. Прийняття районного бюджету на 2019 рік;
2. Планування роботу районної ради на 2019 рік.
3. Підготовка документації щодо передачі майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району до об’єднаних
територіальних громад;
4. Проведення підготовчих робіт щодо процесу об»єднання районів.
2. Середньострокові:
1. Збереження функціонування КЛПЗ «Чернігівська районна центральна
лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області;
2. Продовжити аналіз доцільності існування комунальних підприємств,
установ та організацій Чернігівської районної ради;
3. Збереження матеріально-технічної бази для майбутнього об’єднаного
району;
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4. Реалізація заходів з енергозбереження;
5. Пошук шляхів збільшення надходжень до районного бюджету та
раціональним й ощадливим використанням бюджетних коштів;
6. Залучення населення, особливо молоді, до фізкультурно-масової роботи
та здорового способу життя.
3. Довгострокові:
- залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Чернігівському
районі;
- забезпечення населення району якісною питною водою;
- завершити процес децентралізації в Чернігівському районі.

VІ. Завдання, які не вдалося реалізувати
1. Провести інвентаризацію усіх необоротних активів, запасів, що
перебувають на балансі Чернігівської районної ради.
2. Забезпечити ефективну, прибуткову діяльність комунальних підприємств.

Голова районної ради

О.М.Ларченко
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