
П Р О Т О К О Л
четвертої сесії Новозаводської районної 
у м. Чернігові ради сьомого скликання

29 червня 2016 року

До складу районної у місті ради обрано 36 депутатів. Брали участь у 
роботі сесії 29 депутатів.

Крім депутатів районної у місті ради на сесію запрошувались керівники 
виконавчих органів, відповідальні працівники районної у місті ради, члени 
виконавчого комітету.

Більшість запрошених прибуло.

Сесію відкрив голова районної у міЬті ради Атрощенко О. А.

Порядок денний

1. Про виконання районного у місті бюджету за 2015 рік;

2. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 грудня 
2015 року №2/УІІ-21 “Про районний у місті бюджет на 2016 рік”;

3. Про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2016 року;

4. Про членство в Чернігівській обласній Асоціації “Ради 
Чернігівщини”;

5. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 грудня
2015 року №2/УІІ-16 “Про програму заходів з відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб та трудових 
колективів за високі трудові досягнення, успіхи в реалізації програм 
економічного і соціального розвитку Новозаводського району, здійснення 
інших заходів на 2016-2020 роки”;

6. Про Положення про територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Новозаводського району 
м. Чернігова;

7. Про внесення змін і доповнень до Положення про постійні комісії 
районної у місті ради;

8. Про звернення депутата Богуша А.О. “Про ліквідацію рідких 
токсичних відходів у мікрорайоні «Масани»”;

9. Різне.



1. Слухали: “Про виконання районного у місті бюджету за 2015 рік”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УІІ-39 “Про виконання 
районного у місті бюджету за 2015 рік”, як рішення районної у місті ради.

Прийнято більшістю голосів: «за» -2 7 , «утримались» - 1.

2. Слухали: “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 
грудня 2015 року №2/УІІ-21 “Про районний у місті бюджет на 2016 рік”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УІІ-40 “Про внесення змін до 
рішення районної у місті ради від 29 грудня 2015 року №2/УІІ-21 “Про 
районний у місті бюджет на 2016 рік”, як рішення районної у місті ради.

Прийнято більшістю голосів: «за» -27,  «утримались» - 1.

3. Слухали: “Про виконання районного у місті бюджету, за І квартал
2016 року”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УІІ-41 “Про виконання районного 
у місті бюджету за І квартал 2016 року”, як рішення районної у місті ради.

Прийнято більшістю голосів: «за» -2 7 , «утримались» - 1 .

4. Слухали: “Про членство в Чернігівській обласній Асоціації “Ради 
Чернігівщини”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УЇЇ-42 “Про членство в 
Чернігівській обласній Асоціації “Ради Чернігівщини”, як рішення районної у 
місті ради.

Прийнято більшістю голосів: «за» - 25, «утримались» - 3 .

5. Слухали: “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 
грудня 2015 року №2/УІІ-16 “Про програму заходів з відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб та трудових 
колективів за високі трудові досягнення, успіхи в реалізації програм 
економічного і соціального розвитку Новозаводського району, здійснення 
інших заходів на 2016-2020 роки”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УІІ-43 “Про внесення змін до 
рішення районної у місті ради від 29 грудня 2015 року №2/УІІ-16 “Про 
програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та 
святкових дат, відзначення осіб та трудових колективів за високі трудові 
досягнення, успіхи в реалізації програм економічного і соціального розвитку 
Новозаводського району, здійснення інших заходів на 2016-2020 роки”, як 
рішення районної у місті ради.

Прийнято більшістю голосів: «за» - 25, «утримались» - З .
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6. Слухали: “Про Положення про територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Новозаводського району м. 
Чернігова”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УІІ-44 “Про Положення про 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новозаводського району м. Чернігова”, як рішення районної у місті ради.

Прийнято більшістю голосів: «за» - 26, «утримались» - 2 .

7. Слухали: “ Про внесення змін і доповнень до Положення про постійні 
комісії районної у місті ради ”.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УІІ-45 “Про внесення змін і 
доповнень до Положення про постійні комісії районної у місті ради”, як 
рішення районної у місті ради.

Прийнято одноголосно.

8. Слухали: “Про звернення депутата Богуша А.О. “Про ліквідацію 
рідких токсичних відходів у мікрорайоні «Масани»””.

Вирішили: Прийняти проект рішення №4/УП-46 “Про звернення депутата 
Богуша А.О. “Про ліквідацію рідких токсичних відходів у мікрорайоні 
«Масани»”, як рішення районної у місті ради.

Прийнято одноголосно.

Результати поіменного голосування по кожному з прийнятих районною у 
місті радою рішень додаються.

Під час обговорення питання “Різне”, голова постійної комісії районної у 
місті ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології Федорок В.К. виступив перед депутатами зі зверненням до постійної 
комісії районної у місті ради з питань законності, запобігання корупції, 
регламенту та депутатської діяльності про надання оцінки хуліганським діям, 
вчиненим заступником голови Чернігівської районної ради Поліщуком В.А. по 
відношенню до Манойло Я.В., помічника-консультанта депутата районної у 
місті ради Федорка В.К. 24 червня 2016 року в смт. Седнів під час проведення 
передвиборної агітації.

Голова постійної комісії районної у місті ради з питань законності, 
запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності Соколов Ю.Ю. від 
імені обласної політради політичного об’єднання “УКРОП” приніс піблічні 
вибачення за дії депутата Чернігівської районної ради Поліщука В.А. та 
запевнив Федорка В.К., що його звернення буде розглянуто на найближчому 
засіданні постійної комісії та рекомендоване для розгляду відповідної 
профільної комісії Чернігівської районної ради.



У “Різному”, з інформацією щодо складної екологічної ситуації у 
прибережній зоні відпочинку водоймища по вул. Варзара (озеро “Земснаряд”) 
виступив депутат районної у місті ради Стрішний О.М., який наголосив на 
необхідності невідкладного вивезення накопиченого там побутового сміття для 
запобігання загрозі виникнення екологічного лиха.

З пропозицією звернутись до управління житлово-комунального 
господарства міської ради з ініціативою встановлення додаткових сміттєвих 
контейнерів у секторі приватної забудови району виступив депутат районної у 
місті ради Мєх С.

В обговоренні цого питання виступила депутат районної у місті ради 
Карлова О.М., яка підкреслила важливу роль виховання громадянської 
відповідальності та шанобливого ставлення до навколишнього середовища у 
вирішенні проблеми належного санітарного утримання територій загального 
користування в м. Чернігові.

Голова районної у місті ради Атрощенко О.А. запевнив депутатів, що з 
питання своєчасного вивезення сміття з зони відпочинку по вул. Варзара та 
систематичного контролю за станом прибережної зони озера, а також щодо 
встановлення додаткових сміттєвих контейнерів у секторі приватної забудови, 
ним буде направлено звернення до комунального підприємства “Зеленбуд” 
міської ради.

Заступник голови районної у місті ради Велігорський В.Ф. запропонував 
голові постійної комісії районної у місті ради з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою та екології Федорку В.К. питання, підняті 
депутатами в “Різному”, включити до своєї передвиборної програми, як 
кандидата у народні депутати України.

Районна у місті рада взяла інформації до відома.

Рішення, стенограма, виступи та повідомлення по питаннях порядку 
денного додаються.
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Голова районної у місті ради О.А. Атрощенко




