
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

20 травня 2019 року м.Чернігів №

Про скликання двадцять дев»ятої сесії 
районної ради сьомого скликання

Відповідно до пунктів 9, 16, 17, 20, 21 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 
сьомого скликання:

1. Скликати двадцять дев»яту сесію районної ради сьомого скликання.
Засідання Президії районної ради провести ЗО травня 2019 року о 9.00

годині в каб. № 302 адміністративного приміщення районної ради.
Засідання постійних комісій провести 27-29 травня 2019 року в 

адміністративних приміщеннях районної ради (згідно графіка).
2. Пленарне засідання двадцять дев»тої сесії районної ради провести 

ЗО травня 2019 року о 10.00 годині у великій залі адміністративного 
приміщення районної ради.

На розгляд сесії внести наступні питання:
1. Про звіт за виконання бюджету Чернігівського району за І квартал 

2019 року.
2. Про Програму фінансового забезпечення діяльності Чернігівської 

районної територіальної виборчої комісії під час підготовки і проведення 
перших, повторних або позачергових місцевих виборів у 2019 році.

3. Про внесення змін до додатку 1 Програми забезпечення проведення 
заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, 
територіальної оборони, призову громадян на строкову військову службу на 
2019 рік.

4. 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».



5. Про передачу бюджетної установи - комунального закладу «Іванівська 
публічна бібліотека» Чернігівської районної ради Чернігівської області, її 
майна та бібліотечного фонду зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Чернігівського району у комунальну власність Іванівської 
територіальної громади.

6. Про передачу бюджетної установи - комунального закладу
«Олишівська публічна бібліотека» Чернігівської районної ради Чернігівської 
області, її майна та бібліотечного фонду зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у комунальну 
власність Олишівської територіальної громади.

7. Про передачу бюджетної установи - комунального закладу «Михайло- 
Коцюбинська публічна бібліотека» Чернігівської районної ради Чернігівської 
області, її майна та бібліотечного фонду зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у комунальну 
власність Михайло-Коцюбинської територіальної громади.

8. Про безоплатну передачу майна та обладнання стоматологічного 
кабінету у комунальну власність Анисівської територіальної громади.

9. Про виконання районної Програми забезпечення безоплатним
харчуванням дітей із сімей учасників антитерористичної операції на 2018 рік.

10. Про хід виконання районної Програми «Молодь Чернігівського 
району» на 2017-2020 роки.

11. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та 
спорту в Чернігівському районі на 2016-2020 роки.

12. Про хід виконання районної Програми попередження дитячої 
безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки.

13. Про хід виконання районної цільової Програми із забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа на 2016-2020 роки за 2018 рік.

14. Про хід виконання програми забезпечення пожежної безпеки 
на території Чернігівського району на 2016-2020 роки.

15. Про виконання у 2018 році Програми розвитку цивільного захисту 
Чернігівського району на 2016 -  2020 роки.

16. Про виконання районної Комплексної програми профілактики 
правопорушень на 2018 рік.

17. Про звіт дочірного підприємства «Агробудкомплект» 
Чернігівського районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд» 
про свою діяльність у 2018 році.

18. Про запит депутата Ларченка О.М.
19. Про скасування рішення Чернігівської районної ради від

26.02.2019 року «Про затвердження технічної документації по визначенню 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 1,6326 
га, яка надається в оренду фізичній особі-підприємцю Рогачовій Олені 
Данилівні, фізичній особі-підприємцю Воєдилу В»ячеславу Віталійовичу,



фізичній особі-підприємцю Панченко Тетяні Леонідівні для експлуатації 
виробничої бази на території Київської сільської ради Чернігівського 
району Чернігівської області».

20. Про скасування рішення Чернігівської районної ради від
26.02.2019 року «Про затвердження технічної документації по визначенню 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0020 
га, яка надається в оренду фізичній особі-підприємцю Коломійцю Анатолію 
Федосовичу для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об»єктів передачі електричної та теплової енергії на 
території Трисвятськослобідської сільської ради Чернігівського району 
Чернігівської області».

На сесію запрошуються керівники районної державної адміністрації та її 
структурних підрозділів, районних підприємств, установ, організацій, сільські 
та селищні голови, представники засобів масової інформації, мешканці 
району. \

Голова районної ради О.М.Ларченко


