
П Р О Т О К О Л  

пленарного засідання 

тридцять другої  сесії  

Чернігівської районної ради сьомого скликання 

  

21 листопада   2019 року      Зала засідань  

районної ради 

м. Чернігів          10.00 год. 

  

Тридцять другу сесію Чернігівської  районної  ради сьомого скликання  

вів голова районної ради Ларченко Олександр Миколайович. 

Загальний склад районної ради - 46 депутатів. На сесію прибуло  28 

депутатів (список додається). Сесія є правомочною. 

 

В роботі сесії районної ради брали участь: 

- перший заступник голови Чернігівської районної державної 

адміністрації Кругол Анатолій Миколайович; 

- заступник  голови  районної  державної  адміністрації  Курданов  Андрій  

Леонідович; 

 - керівники  структурних підрозділів  районної  державної адміністрації, 

керівники районних підприємств, установ, організацій, сільські і селищні 

голови, представники засобів масової інформації. 

 

Ларченко О.М. зазначив,  що інформація про скликання сесії   

висвітлювалась  на сайті районної ради, в районній газеті «Наш край», тому всі 

бажаючі мали можливість ознайомитися  з  матеріалами   сесії та взяти участь у 

її пленарному засіданні. 

  

Пленарне  засідання   районної  ради  оголошено  відкритим (прозвучав 

Гімн України). 

 

Олександр  Ларченко  інформував,  що 13  листопада 2014  року  

Президент  України  Петро  Порошенко  підписав  указ,  згідно  з  яким в  

Україні 21  листопада  відзначається  День  гідності  та  свободи -  на  честь  

початку  двох  революцій: Помаранчевої  революції (2004  року) та  революції  

Гідності (2013  року). 

Учасники  пленарного  засідання  хвилиною  мовчання  вшанували 

пам»ять тих  людей,  які  віддали  власне  життя за  свободу і  гідність  та  були 

вбиті   без  вини  під  час   Революції  Гідності. 

З  вітальним  словом  до  присутніх  звернулася депутат  Чернігівської  

районної  ради  Надія  Галковська. 

 

Для ведення протоколу, обліку пропозицій, запитів обрано секретаріат у 

складі депутатів:  Юрченка Михайла Григоровича  та Лазаревої Наталії 

Валентинівни. 
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Відповідно до  Регламенту роботи районної ради обрано  лічильну групу 

у складі депутатів: Сича Олександра Дюловича  та Пономаренка Миколи 

Дмитровича. 

 

Враховуючи, що після    прийняття  розпорядження   районної  ради від  

11 листопада  2019  року  № 69  щодо  скликання  сесії, виникла необхідність   

стосовно  включення до проекту порядку денного додаткових  питань, депутати 

одноголосно прийняли   порядок денний пленарного засідання ради за  основу. 

 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає 

  Голова  районної ради  повідомив, що  після прийняття  розпорядження   

про  скликання сесії  до Чернігівської районної  ради  18  листопада  поточного 

року надійшло звернення  від голови  Чернігівської  районної  державної  

адміністрації  Коржа В.Б. щодо    розгляду  на  сесії ряду  питань. 

 

 Депутати  проголосували  за включення  до   порядку  денного сесії 

питання «Про звіт голови  Чернігівської   районної державної адміністрації». 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Депутати  проголосували  за включення  до   порядку  денного сесії 

питання «Про звіт  Чернігівської районної  державної  адміністрації про 

здійснення делегованих повноважень  по  забезпеченню розвитку  освіти,  

охорони  здоров»я,  культури,  фізичної  культури і  спорту,  туризму  за 9 

місяців 2019  року». 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Депутати  проголосували  за включення  до   порядку  денного сесії 

питання «Про  хід  виконання Комплексної  районної  програми підтримки 

сім»ї, забезпечення  гендерної рівності та  протидії торгівлі людьми  на період 

до  2020  року  у 2019 році». 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Депутати  проголосували  за включення  до   порядку  денного сесії 

питання «Про хід  виконання   районної цільової  Програми з національно-

патріотичного   виховання на 2018-2020 роки у 2019 році». 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Депутати  проголосували  за включення  до   порядку  денного сесії 

питання «Про хід виконання   районної Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей  Чернігівського  району на 2016-2020 роки у 2019  році». 
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Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Ларченко  О.М. інформував,  що  19.11.2019 року   постійна комісія  

районної ради  з питань  комунальної власності, житлово-комунального  

господарства,  транспорту та  інфраструктури  подала  на розгляд районної ради  

проект рішення. 

Депутати  проголосували  за включення  до   порядку  денного сесії 

питання «Про надання  згоди на списання основного  засобу, що  є  спільною 

власністю територіальних громад сіл,  селищ Чернігівського району». 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Більше  пропозицій до  проекту  порядку  денного пленарного  засідання   

ради  не надходило. 

 

Депутатами  затверджено  порядок  денний    пленарного засідання 

тридцять  другої  сесії   районної ради сьомого скликання  в  цілому, з  

урахуванням  проголосованих  змін. 

 

Ларченко  О.М. вніс  пропозицію  щодо  формування  черговості  

розгляду  питань  порядку  денного, а саме: 

  - питання  щодо    звіту   голови  Чернігівської  районної  державної  

адміністрації   заслухати  першим; 

 -  проект  рішення  щодо звіту  Чернігівської  районної  державної  

адміністрації про  здійснення   делегованих  повноважень по  забезпеченню  

розвитку освіти, охорони  здоров»я,  культури,  спорту,  туризму  за  9 

місяців 2019  року заслухати третім; 

 -  питання  щодо виконання  районних Програм заслухати  у  блоці  

звітності  за  виконання  Програм. 

 

 Депутати  районної  ради підтримали  пропозицію  голови  районної ради 

щодо  черговості  розгляду  питань  порядку  денного. 

Голосували:  «за» -26, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «не 

приймали  участі у голосуванні» - немає. 

 

Зважаючи  на  те,  що всі питання  порядку  денного детально 

розглядалися на  засіданнях постійних  комісій  депутати районної ради  

підтримали  пропозицію  голови  постійної  комісії районної  ради  з питань 

законності  та запобігання корупції,  регламенту,  депутатської діяльності   та  

етики  Кудрика М.В.  щодо  розгляду   питань   порядку денного  тридцять 

другої    сесії районної ради  у  формі «запитання-відповідь». 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про звіт голови Чернігівської районної державної адміністрації. 

2.  Про здійснення делегованих повноважень щодо сприяння інвестиційній 

діяльності на території району за підсумками 2018 року та 9 місяців 2019 

року. 

3.  Про звіт Чернігівської районної державної адміністрації про здійснення 

делегованих повноважень по забезпеченню розвитку освіти, охорони 

здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму за 9 місяців 2019 

року. 

4.  Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року. 

5.  Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 26 грудня 

2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», зі змінами, внесеними 

рішеннями Чернігівської районної ради 26 лютого 2019 року, 27 серпня 2019 

року. 

6.  Про внесення змін до Програми надання адресної одноразової грошової 

допомоги на 2016-2020 роки. 

7.  Про внесення змін до рішення районної ради від 26.12.2018 року «Про 

затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області на 2019 рік». 

8.  Про хід виконання Комплексної районної програми підтримки сім»ї, 

забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року у 2019 році. 

9.  Про хід виконання районної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання на 2018-2020 роки у 2019 році. 

10.  Про хід виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Чернігівського району на 2016-2020 роки у 2019 році. 

11.  Про хід виконання у 2018 році районної Програми висвітлення заходів з 

вирішення соціально-економічних та гуманітарних питань у Чернігівському 

районі районною державною адміністрацією та районною радою засобами 

телерадіомовлення. 

12.  Про хід виконання у 2018 році районної Програми висвітлення діяльності 

Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної 

ради в районній газеті «Наш край» на 2016-2020 роки. 

13.  Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік. 

14.  Про передачу об’єктів нерухомого майна, майна та приладів обліку у 

комунальну власність Боровиківської територіальної громади Чернігівського 

району Чернігівської області. 

15.  Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області в новій редакції. 

16.  Про затвердження організаційної структури комунального некомерційного 
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підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області. 

17.  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. 

18.  Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 жовтня 

2019 року «Про передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у 

комунальну власність Киїнської сільської об»єднаної територіальної 

громади». 

19.  Про  надання  згоди на  списання  основного  засобу,  що  є  спільною 

власністю територіальних  громад сіл,  селищ  Чернігівського  району. 

20. Про надання згоди на вихід районного комунального підприємства 

«Чернігіврайагробуд» зі складу засновників (учасників) ТОВ «Агроінвест 

Сіверщина».                                                                

21. Про звернення до   Прем’єр  Міністра  України  щодо  умов та    специфіки 

надання первинної медичної допомоги мешканцям Чернігівського району. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про  звіт голови Чернігівської районної державної адміністрації. 

 

З доповіддю  виступив перший заступник голови Чернігівської районної  

державної  адміністрації Кругол Анатолій Миколайович. 

З  запитанням  до доповідача  звернувся  депутат  районної ради               

Артюх М.С. 

 

Ларченко О.М.  поставив  проект  рішення  на    голосування.   

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про звіт голови Чернігівської районної 

державної адміністрації», додається. 

Голосували:  «за - 26, «проти» - 1 , «утрималися» - 1,  

не голосували - немає, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

З  мотивів  голосування  виступив  Артюх М.С.,  який  сказав,  що  не  

голосував  за    проект  рішення через те,  що   згідно норм  чинного 

законодавства  України  на  сесії   ради  по  виконанню  делегованих  

повноважень  має  звітувати  не  заступник  голови    районної  державної  

адміністрації,  а  голова   райдержадміністрації,  тобто  Корж  В.Б.  

  

 2. СЛУХАЛИ: 

Про здійснення делегованих повноважень щодо сприяння 

інвестиційній діяльності на території району за підсумками 2018 року та 9 

місяців 2019 року. 
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 З доповіддю виступив перший заступник голови Чернігівської районної 

державної адміністрації  Кругол Анатолій Миколайович. 

 

Ларченко О.М.  поставив  проект  рішення  на    голосування.   

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про здійснення делегованих повноважень 

щодо сприяння інвестиційній діяльності на території району за підсумками 

2018 року та 9 місяців 2019 року», додається. 

Голосували:  «за» - 28 , «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - немає , ( результати поіменного голосування додаються).  

   

 3. СЛУХАЛИ: 

   Про звіт Чернігівської районної державної адміністрації про 

здійснення делегованих повноважень по забезпеченню розвитку освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму за 9 

місяців 2019 року. 
 

З доповіддю виступила начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської  районної  державної  адміністрації  Мірошниченко Тетяна 

Валеріївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 Рішення районної ради: «Про звіт Чернігівської районної державної 

адміністрації про здійснення делегованих повноважень по забезпеченню 

розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, 

туризму за 9 місяців 2019 року», додається. 

Голосували:  «за» - 27 , «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували - 1, ( результати поіменного голосування додаються). 

    

 4. СЛУХАЛИ: 

 Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року. 

   

З доповіддю виступила начальник   фінансового управління  

Чернігівської районної  державної  адміністрації  Потапенко Лариса Іванівна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про звіт про виконання районного бюджету 

за 9 місяців 2019 року», додається. 

Голосували:  «за» -  27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - 1, (результати поіменного голосування додаються). 
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 5. СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 26 

грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», зі змінами, 

внесеними рішеннями Чернігівської районної ради 26 лютого 2019 року, 27 

серпня 2019 року. 

          

З доповіддю виступила начальник фінансового управління  Чернігівської 

районної  державної  адміністрації  Потапенко Лариса Іванівна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

     ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про внесення змін до рішення Чернігівської 

районної ради від 26 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», 

зі змінами, внесеними рішеннями Чернігівської районної ради 26 лютого 

2019 року, 27 серпня 2019 року», додається. 

 

Голосували:  «за» -  27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували - 1, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

   6. СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до програми  надання адресної одноразової 

грошової допомоги на 2016-2020 роки. 
       

З доповіддю виступила начальник управління соціального захисту 

населення Чернігівської районної  державної  адміністрації  Лугова Валентина 

Миколаївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

    

  ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про внесення змін до програми  надання 

адресної одноразової грошової допомоги на 2016-2020 роки» додається. 

 

Голосували:  «за» -  27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували - 1 , ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 7. СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення районної ради від 26.12.2018 року «Про 

затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області на 2019 рік». 
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З доповіддю виступив головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський районний центр  первинної медико-санітарної 

допомоги» Чернігівської районної ради Куниця Віктор Михайлович. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 Рішення районної ради: «Про внесення змін до рішення районної ради 

від 26.12.2018 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області на 2019 рік», додається. 

 

Голосували:  «за» -  27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - 1, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 8. СЛУХАЛИ: 

 Про хід виконання Комплексної районної програми підтримки сім»ї, 

забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року у 2019 році. 

 

    З доповіддю виступила начальник відділу освіти, сім’ї,  молоді та спорту  

Чернігівської районної  державної  адміністрації  Мірошниченко Тетяна 

Валеріївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Рішення районної ради: «Про хід виконання Комплексної районної 

програми підтримки сім»ї, забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року у 2019 році», додається. 

 

Голосували:  «за» - 28 , «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - немає, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 9. СЛУХАЛИ: 

 Про хід виконання районної цільової Програми з національно-

патріотичного виховання на 2018-2020 роки у 2019 році. 

 

З доповіддю виступила начальник відділу  освіти, сім’ї,  молоді та спорту  

Чернігівської районної  державної  адміністрації  Мірошниченко Тетяна 

Валеріївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 
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 ВИРІШИЛИ: 

 Рішення районної ради: «Про хід виконання районної цільової 

Програми з національно-патріотичного виховання на 2018-2020 роки у 

2019 році», додається. 

 

Голосували:  «за» - 28 , «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - немає, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 10. СЛУХАЛИ:  

 Про хід  виконання районної  Програми оздоровлення  та  відпочинку   

дітей  Чернігівського  району на  2016-2020 роки у 2019 році. 

   

 З доповіддю виступила начальник відділу  освіти, сім’ї,  молоді та 

спорту  Чернігівської районної  державної  адміністрації  Мірошниченко 

Тетяна Валеріївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

  

 ВИРІШИЛИ: 

 Рішення районної ради: «Про хід  виконання районної  Програми 

оздоровлення  та  відпочинку   дітей  Чернігівського  району на  2016-2020 

роки у 2019 році», додається. 

Голосували:  «за» - 28 , «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - немає , ( результати поіменного голосування додаються). 

  

 11. СЛУХАЛИ: 

 Про хід виконання у 2018 році районної Програми висвітлення 

заходів з вирішення соціально-економічних та гуманітарних питань у 

Чернігівському районі районною державною адміністрацією та районною 

радою засобами телерадіомовлення. 

 

 З доповіддю виступив заступник голови райдержадміністрації  

Курданов Андрій Леонідович. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

  

 

 ВИРІШИЛИ: 

 Рішення районної ради: «Про хід виконання у 2018 році районної 

Програми висвітлення заходів з вирішення соціально-економічних та 

гуманітарних питань у Чернігівському районі районною державною 

адміністрацією та районною радою засобами телерадіомовлення», 
додається. 

 



 10 

Голосували:  «за» - 28 , «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували - немає, ( результати поіменного голосування додаються). 

 12. СЛУХАЛИ: 

Про хід виконання у 2018 році районної Програми висвітлення 

діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської 

районної ради в районній газеті «Наш край» на 2016-2020 роки. 

 

 З доповіддю виступив заступник голови райдержадміністрації  

Курданов Андрій Леонідович. 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

 Кудрик М.В.,  який  звернувся до   керівництва Чернігівської  районної  

державної  адміністрації  щодо   передбачення  в  проекті районного бюджету 

на  2020 рік коштів  на  підтримку  газети  «Наш  край». Микола  Васильович  

закликав  присутніх  передплатити   районну  газету   на  2020  рік. 

 Ларченко  О.М. сказав,  що  органи  влади  та  місцевого  самоврядування    

зобов»язані   інформувати   мешканців  району  про  свою  діяльність  через   

засоби  масової  інформації. 

 Бушай Н.В.,  головний  редактор  газети  «Наш  край»,  яка  сказала,  що  

редакція  газети    отримувала   незначні  кошти  з  районного  бюджету  не  для  

підтримки  власної  діяльності,  а  за   надані  послуги  по   висвітленню  

діяльності  органів   влади  та  місцевого  самоврядування,  наголосила  на  

тому,  що  газета  є  товаром за  який  потрібно  платити  гроші.  

 Наталія  Вікторівна  інформувала,  що згідно  даних  Національного  

бізнес рейтингу   серед   обласних друкованих  видань   відповідного  рівня  

ТОВ  «Наш  край» завоювало  «Золото»,  серед  всеукраїнських  видань -  на  

восьмому  місці. 

 Наталія  Вікторівна  подякувала  за розуміння та   надане  слово.   

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про хід виконання у 2018 році районної 

Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної 

адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» 

на 2016-2020 роки», додається. 

 

Голосували:  «за» -27 , «проти» - 1 , «утрималися» - немає,  

не голосували –1 , ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 13. СЛУХАЛИ: 

 Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 рік. 
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З доповіддю виступила начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренова Наталія Геннадіївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про план діяльності Чернігівської районної 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік», додається. 

 

Голосували:  «за» - 27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували –1, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 14. СЛУХАЛИ: 

Про  передачу об’єктів нерухомого майна, майна та приладів обліку у 

комунальну власність Боровиківської територіальної громади 

Чернігівського району Чернігівської області. 
 

З доповіддю виступила начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренова Наталія Геннадіївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про передачу об’єктів нерухомого майна, 

майна та приладів обліку у комунальну власність Боровиківської 

територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області», 

додається. 

 

Голосували:  «за» - 27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

не голосували -1 , ( результати поіменного голосування додаються). 

  

 15. СЛУХАЛИ: 

Про  затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області в 

новій редакції. 
 

З доповіддю виступила начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренова Наталія Геннадіївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної 
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медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області в новій редакції», додається. 

 

Голосували:  «за» - 27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували -1, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 16. СЛУХАЛИ: 

Про  затвердження організаційної структури комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області. 

 

З доповіддю виступила начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренова Наталія Геннадіївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про затвердження організаційної структури 

комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області», додається. 

 

Голосували:  «за» - 27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували -1, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

17.  СЛУХАЛИ: 

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. 

 

З доповіддю виступила начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренова Наталія Геннадіївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «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», додається. 

 

Голосували:  «за» - 27, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували -1, ( результати поіменного голосування додаються). 
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18.  СЛУХАЛИ: 

Про  внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 

жовтня 2019 року «Про передачу бюджетних установ та їх майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у 

комунальну власність Киїнської сільської об»єднаної територіальної 

громади». 

 

З доповіддю виступила начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Хренова Наталія Геннадіївна. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про внесення змін до рішення Чернігівської 

районної ради від 29 жовтня 2019 року «Про передачу бюджетних установ 

та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чернігівського району у комунальну власність Киїнської сільської 

об»єднаної територіальної громади», додається. 

 

Голосували:  «за» - 28, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували -немає , ( результати поіменного голосування додаються). 

 

19.  СЛУХАЛИ: 

Про  надання згоди на списання основного засобу, що є власністю 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району. 

 

З доповіддю виступив депутат районної ради, голова постійної комісії 

районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства,  транспорту та інфраструктури Ващенок Борис Миколайович. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про надання згоди на списання основного 

засобу, що є власністю територіальних громад сіл, селищ Чернігівського 

району», додається. 

 

Голосували:  «за» - 28, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували - немає , ( результати поіменного голосування додаються). 

 

20.  СЛУХАЛИ: 

Про  надання згоди на вихід районного комунального підприємства 

«Чернігіврайагробуд» зі складу засновників (учасників) ТОВ «Агроінвест 

Сіверщина». 
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З доповіддю виступив  директор комунального підприємства 

«Чернігіврайагробуд» Чернігівської районної ради Дзядзько Геннадій 

Михайлович. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про надання згоди на вихід районного 

комунального підприємства «Чернігіврайагробуд» зі складу засновників 

(учасників) ТОВ «Агроінвест Сіверщина», додається. 

 

Голосували:  «за» - 28, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували - немає, ( результати поіменного голосування додаються). 

 

21.  СЛУХАЛИ: 

Про  звернення до Прем’єр Міністра України щодо умов та 

специфіки надання первинної медичної допомоги мешканцям 

Чернігівського району. 

 

З інформацією виступив   голова Чернігівської районної ради Ларченко 

Олександр Миколайович. 

 

Голова  районної ради  поставив  проект  рішення  на    голосування. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Рішення районної ради: «Про звернення до Прем’єр Міністра України 

щодо умов та специфіки надання первинної медичної допомоги 

мешканцям Чернігівського району», додається. 

 

Голосували:  «за» - 28, «проти» - немає , «утрималися» - немає,  

 не голосували - немає , ( результати поіменного голосування додаються). 

 

 

 Голова  районної ради   Ларченко О.М. подякував  депутатам  за  участь у  

роботі  сесії. 

 

 Пленарне  засідання  оголошено   закритим (прозвучав  Гімн  України). 

 

Після  закриття  пленарного засідання  районної  ради Олександр  Ларченко  

проінформував  депутатів  про: 

-    передачу брезентів військовослужбовцям   першої   окремої   танкової 

Сіверської  бригади,  що  дислокується  на  території  зони  проведення  

операції   об»єднаних  сил (передача  відбулася 14 листопада  2019  року); 
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- хід виконання депутатського  звернення  Артюха М.С.  (повторно  

направлено для  розгляду); 

-  проведення    ремонтних  робіт в  приміщенні    районної ради; 

-  декларування  (повідомляти  про  суттєві  зміни в майновому  стані, 

готуватися  до  декларування  в  2020  році - перевірити  пошту,   ключі, 

обрахувати  доходи). 

 

 

 

Голова районної ради                    О.М.Ларченко 

 

 

 


