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2021 року  м.Чернігів    № 07 
 

Про скликання четвертої  сесії  

районної ради восьмого скликання  

 

Відповідно до пунктів 5, 16, 17, 20   частини 1 статті 43, пунктів 1, 14,  

частини 6 та частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні” та Регламенту роботи Чернігівської районної ради восьмого 

скликання: 

1. Скликати четверту сесію районної ради восьмого скликання. 

2.  Засідання Президії районної ради провести 28  січня  2021 року о      

9.00 годині у малій залі адміністративного приміщення районної ради. 

Засідання постійних комісій провести 26-27 січня 2021 року в 

адміністративних приміщеннях  районної  ради  (згідно  графіка).  

3. Пленарне засідання четвертої  сесії районної ради провести  28 січня   

2021 року о 10.00 годині у великій залі адміністративного приміщення 

районної ради. 

 

На розгляд сесії внести наступні питання: 

1. Про  звіт про виконання  Чернігівського районного  бюджету  за 2020 

рік. 

2. Про  внесення змін до рішення  Чернігівської  районної  ради  від 29 

грудня 2020  року «Про  районний бюджет на 2021  рік». 

3. Про внесення змін  до рішення Куликівської районної ради  від 21 

грудня 2019  року №331 «Про районний бюджет Куликівського  району на 2020 

рік ( код бюджету 25310200000)». 

4. Про  внесення  змін  до  Регламенту  роботи  Чернігівської районної  

ради  восьмого  скликання. 

5. Про  передачу об»єктів  нерухомого  майна,  приладів  обліку, 

транспортних  засобів та  майна  у комунальну  власність Новобілоуської  

сільської  територіальної  громади. 

6. Про  передачу майна Територіального  центру соціального  

обслуговування (надання соціальних послуг) Городнянської  районної  



 

державної  адміністрації у  комунальну  власність  територіальної громади 

міста  Городня в  особі  Городнянської  міської  ради. 

7. Про  звернення депутатів  районної ради  до  Президента  України, 

Верховної  Ради  України  та  Кабінету  Міністрів України щодо  недопущення  

підвищення цін/тарифів на  житлово-комунальні  послуги.  

 

  

На сесію запрошуються керівники Чернігівської, Куликівської, 

Ріпкинської, Городнянської  районних державних адміністрацій та їх 

структурних підрозділів, керівники районних підприємств, установ, 

організацій,  представники органів  місцевого   самоврядування  району та 

представники  засобів масової інформації, мешканці району. 

 

 

 

Голова  районної  ради                 М.Ф.Силенко 

 

 


