
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

і Ł березня 2021 року м.Чернігів

Про скликання шостої сесії 
районної ради восьмого скликання

Відповідно до пунктів 15, 16, 17, 20, ЗО 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 шосту сесію районної ради восьмого скликання.
2. Засідання Президії районної ради провести 8 квітня 2021 року о 

9.00 годині у малій залі адміністративного приміщення районної ради.
Засідання постійних комісій провести 5-7 квітня 2021 року в 

адміністративних приміщеннях районної ради (згідно графіка).
3. Пленарне засідання шостої сесії районної ради провести 8 (восьмого) 

квітня 2021 року о 10.00 годині у великій залі адміністративного приміщення 
районної ради.

На розгляд сесії внести наступні питання:

1. Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 29 
грудня 2020 року «Про районний бюджет на 2021 рік», зі змінами від 28 
січня 2021 року, від 23 лютого 2021 року ( код бюджету 25321200000).

2. Про затвердження Програми розподілу залишків коштів від
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва між бюджетами міської, сільських, селищних рад 
Чернігівського району.

3. Про внесення змін до районної Програми надання соціальних послуг 
особам, які потребують сторонньої допомоги, в Чернігівському районі на 
2021 рік.

4. Про хід виконання у 2020 році районної Програми підтримки
індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого
селянського господарства «Власний дім» на 2016-2020 роки.
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5. Про виконання Програми забезпечення заходів та робіт місцевого 
значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, 
призову громадян на строкову військову службу на 2020 рік.

6. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 
комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 
Чернігівської області за 2020 рік.

7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна 
районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 2020 
рік.

8. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської 
районної ради Чернігівської області на 2021 рік (зі змінами).

9. Про ліквідацію юридичної особи «Смолянська загальноосвітня школа І 
ступеня Куликівської районної ради Чернігівської області».

10. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу юридичної 
особи «Петрушинська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської 
районної ради Чернігівської області.

11. Про членство Чернігівської районної ради в Місцевій асоціації 
органів місцевого самоврядування «Ради Чернігівщини».

12. Про звернення до судів.

На сесію запрошуються керівники Чернігівської, Козелецької, 
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


