
 
 

16 січня 1974 року, було утворено Новозаводську районну Раду 
депутатів трудящих, яка налічувала 194 депутати.  

Сьогодні Новозаводську районну у м. Чернігові раду сьомого 
скликання представляє 36 депутатів, що складає 1/5 частину.  

Слід зазначити, 22 грудня цього року Новозаводському району, а у 
січні наступного року раді виповниться 45 років. 

 

 
 



 

2У 2017 році постійними комісіями ради проведено 44 засідання, 
розглянуто 82 питання.  

Протягом цього періоду депутатами ради до різних інстанцій було 
направлено 21 звернення, переважна частка яких оперативно вирішувалась, 
в тому числі, виконавчими органами міської ради.  

 

 
 
У 2017 році на виконання звернень проведено: 
- асфальтування ділянки ґрунтової дороги біля гуртожитку по вул. 

Смирнова (3200 м2), 
- ремонт внутрішньо квартальних проїздів, тротуарів та благоустрій 

прибудинкової території по вул. Красносільського, 73, 
- поточний ремонт шляхового покриття вул. Геологічної, 
- ямковий ремонт шляхового покриття вул. Литовська, 
- роботи з відновлення зовнішнього освітлення по 

вул. Кропивницького,  
- заміна опор зовнішнього освітлення по вул. Литовській, Смирнова, 
- відновлення водопостачання вул. Тичини, 
- зміна режиму світлофорного об’єкту на пішохідному переході через 

вул. Івана Мазепи від ринку “Шерстянка” на вул. Музичну,  
- обрізка дерев по вул. Литовській, Тичини, Авдеєнка, Смирнова, 
- відновлення пішохідного огородження по вул. Івана Мазепи в районі 

мосту від Нафтобази до КСК «Чексіл»;  



 

3- придбання жалюзі для 3-х класних кімнат, заміна стільців та 
освітлення та ін. 

 

 
 
На офіційному веб-сайті районної у місті ради організаційним 

відділом систематично оприлюднюється інформація щодо діяльності 
депутатів та постійних комісій, звернень депутатів та результатів їх 
виконання, протоколи засідань постійних комісій. 

Діяльність депутатів не обмежується тільки роботою в комісіях. 
Створюються робочі депутатські групи, проводяться засідання за круглим 
столом з різних питань, організовуються семінари-навчання. 

Минулого року, вперше в історії існування інституту суду присяжних 
на території України, за ініціативою постійної комісії з питань законності, 
запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності спільно з 
Чернігівським територіальним управлінням судової адміністрації України, 
було проведено навчальний семінар для присяжних суддів 
Новозаводського, Деснянського та Чернігівського районних судів на тему: 
«Правове регулювання діяльності присяжних суддів у системі українського 
правосуддя» 

У червні депутатами ради Олександром Стрішним та Віталієм 
Довбахом на березі р. Десна було організовано роботу позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку – військово-спортивного наметового табору «Я 
Українець!». 



 

4Хочу підкреслити, що у системі місцевого самоврядування саме 
районні у місті ради є тим органом, від якого громада сподівається 
отримати розуміння і допомогу, адже наша основна робота – задоволення 
потреб і представництво інтересів людей, які нас обрали. 

 

 
 
Про це свідчить представлена у слайдах статистика звернень 

громадян: щороку до ради надходить більше 1000 письмових звернень, а у 
2017 році більше півтори тисячі.  

І це не беручи до уваги усні звернення, яких у рази більше. Щодня до 
районної у місті ради, в середньому, звертається близько 800 людей.  
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Активна, безпосередня робота з людьми вимагає максимально 

ефективного застосування усіх форм діяльності ради: підготовка 
розпоряджень голови ради з широкого кола питань, прийняття виважених 
рішень виконавчим комітетом.  
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Реалізація визначених міською радою повноважень, забезпечення 

виконання прийнятих рішень потребує ефективної щоденної роботи 
кваліфікованих спеціалістів. Основою формування складу посадових осіб 
місцевого самоврядування є конкурсний відбір, систематичне підвищення 
їх кваліфікації. 

Більшість посадовців професійно компетентні, досягають високої 
результативності в роботі. 66% від загальної кількості працюючих мають 
стаж служби в органах місцевого самоврядування більше 10 років, 16% - 
ступінь магістра за спеціальністю “Державна служба”. 

 

 
 
Юридичною службою відділу кадрової та юридичної роботи протягом 

2017 року  перевірено та погоджено близько 1000 різних документів. 
Серед повноважень цього відділу: надання первинної правової 

допомоги, підготовка та видача довідок  з питань кадрової роботи та 
служби в органах місцевого самоврядування, підготовка проектів 
розпоряджень голови районної у місті ради з питань заохочення відзнаками 
районної у місті ради та виконавчого комітету трудових колективів, 
підприємств, установ, організації, осіб, видача цих відзнак. 
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У минулому році відділом соціально-економічного розвитку та 

благоустрою оновлено ПАСПОРТ РАЙОНУ.  
Проаналізовано та систематизовано великий обсяг інформації, що 

дозволить і депутатам і будь кому з мешканців району у зручному форматі 
ознайомитись з основними даними щодо:  

• території та житлового фонду нашого району 
• структури районної у місті ради 
• діяльності підприємств різних галузей та форм власності, 
• системи медичних, освітніх, культурних та спортивних закладів. 

Ознайомитись з цим документом можна на головній сторінці сайту 
ради за адресою, вказаною на слайді. 
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Одне з найбільш актуальних для мешканців міста є питання 

благоустрою. Воно потребує вкладення значних людських та фінансових 
ресурсів. 

Територія району займає площу більше 3,6 тисяч гектарів, у її межах 
пролягає 277 вулиць загальною протяжністю близько 197 тис. 500 метрів. 
129 вулиць (47 %) – без твердого покриття. 

 

 
 



 

9За кошти, які виділяються на вирішення питань благоустрою 
району здійснюється вивезення та утилізація сміття, поточний ремонт 
проїжджої частини вулиць сектору приватної забудови, грейдування 
земляного полотна. Цього року раді були також виділені кошти на 
розчистку приватного сектору від снігу. Суму виділених та освоєних коштів 
ви можете бачити на екрані, а також оцінити розмір фінансування 
благоустрою району. З детальною інформацією ви ознайомитесь наприкінці 
сесії в “різному”. 

 
 
Щороку проводиться ґрейдування грунтового дорожнього полотна 10-

15 вулиць загальною площею близько 20 тис. м2. У цьому році були 
проґрейдовані вулиці: Висока, Кропивницького, Визволителів, Нафтовиків, 
Трудова, Малявки, Масанівська, Загородня.  

               



 

10 Перелік вулиць у зверненнях мешканців та вуличних 
комітетів з року в рік майже не змінюється.  

Навпаки, кількість звернень громадян щодо здійснення робіт з 
ремонту дорожнього покриття вулиць приватного сектору забудови тільки 
зростає, а обсяг робіт ми вимушені зменшувати. Якщо у 2014 році наданих 
міською радою коштів вистачало на 4 ділянки вулиць загальною площею 
майже 1400 м2, то у поточному році – на підсипку лише 550 м2 дорожнього 
полотна. (вулиця “Урочище Святе”)  

Відділом соціально-економічного розвитку та благоустрою дані щодо 
стану шляхового покриття цих вулиць, необхідності здійснення ремонтних 
робіт систематизовані та підтримуються в актуальному стані шляхом 
щорічного обстеження із залученням голів вуличних комітетів і депутатів 
ради. 

 

 
 
Другий рік поспіль депутатами, спільно з працівниками цього відділу 

проводиться обстеження стану дорожнього покриття на вулицях сектору 
приватної забудови.  

У 2017 році ця робота продовжена на основі аналізу завершених робіт 
з ремонту дорожнього покриття вулиць, звернень депутатів ради і голів 
вуличних комітетів, мешканців району. Відповідний перелік з 34-х вулиць, 
після розгляду профільною комісією, у листопаді направлений до 
управління ЖКГ міської ради.  

 



 

11 

 
Також, у поточному році, з метою контролю за дотриманням 

належного санітарного стану території району, працівниками відділу 
соціально-економічного розвитку та благоустрою здійснено обстеження 32-
х гаражних кооперативів, які займають площу більш ніж 34 гектари. 

 
 
 



 

12 У питаннях благоустрою ми дуже тісно співпрацюємо з органами 
самоорганізації населення. Вуличні комітети не тільки вивчають запити 
мешканців, інформують їх про можливості та строки проведення робіт, а й 
контролюють їх особисто під час роботи техніки.  

На жаль, подорожчання вартості виконання робіт, витратних та 
паливно-мастильних матеріалів, при вкрай обмеженому фінансуванні не 
дозволяє виконати переважну більшість робіт по зверненням, що надходять 
від мешканців сектору приватної забудови району. 

Хоча зазначу, що з прийняттям міської Програми «Розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста 
Чернігова на 2016–2020 роки» та збільшенням частки коштів, що 
виділяються з міського бюджету на благоустрій проїжджої частини вулиць, 
ситуація дещо покращилась. 

 

 
 
Протягом 2016-2017 років радою проведено роботу з мешканцями 

приватного сектору району. Як результат: рішеннями районної у місті ради 
надано дозвіл на створення, а рішеннями виконавчого комітету 
зареєстровані 7 органів самоорганізації населення.  

Люди готові як організаційно так і фінансово залучатись до 
благоустрою своїх вулиць. 

 

 

 



 

13 

 
Вуличний комітет № 40 (селище Астра), був сформований з метою 

участі у Програмі для будівництва централізованої каналізації. У серпні 
цього року рішенням виконавчого комітету міської ради були затверджені 
містобудівні умови. Зараз проект будівництва каналізації поданий на 
затвердження виконкому міської ради.  

 



 

14 Вуличний комітет № 44 (вул. Поліська, Поліський Яр) був 
створений для участі у Програмі з метою асфальтування ділянки проїжджої 
частини вулиці, яку було включено до переліку об’єктів з облаштування 
інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста, що 
співфінансуються за рахунок коштів міського бюджету. У вересні минулого 
року роботи з асфальтування ділянки дороги було виконано. 

Сьогодні на сесії ми проголосували про надання дозволу на створення 
ще одного вуличного комітету, - провулка Гомельський, що дасть 
можливість людям реалізувати своє право на участь у міській програмі 
розвитку інфраструктури приватного сектору, прокласти 60 метрів 
асфальту. 

 

 
 
Про співпрацю з головами існуючих вуличних комітетів я хочу 

сказати окремо.  
У секторі приватної забудови району мешканцями утворено 45 

вуличних комітетів, які об’єднують 277 вулиць, а це майже 12 тисяч 
будинків. 

Вже багато років у роботі з ОСН ми використовуємо такі організаційні 
форми як: семінари, засідання ради голів вуличних комітетів, їх загальні 
збори.  

 



 

15 На них систематично розглядаються такі питання: 

• організація участі населення в проведенні робіт з благоустрою та 

підтриманні належного санітарного стану території приватного 

сектору,  

• взаємодія з правоохоронними органами та комунальними службами з 

питань запобігання порушень Правил благоустрою міста, боротьби з 

адмін. правопорушеннями,  

• робота з мешканцями щодо укладання договорів на вивезення побутових 

відходів,  

• контроль за дотриманням графіку руху сміттєзбиральних машин, 

• співпраця з військовим комісаріатом та інші.  

Завдяки співпраці вуличних комітетів з комунальним підприємством 
АТП-2528 у 2017 році укладені угоди на вивезення сміття майже з 90% 
власників приватних будинків. 

 
Після обговорення у листопаді минулого року, на зборах голів 

вуличних комітетів, напрямків їх взаємодії з комунальним підприємством 
“Муніципальна варта”, налагоджена дієва співпраця ОСН з інспекторами у 
питаннях дотримання санітарних норм в приватному секторі, ліквідації та 
запобігання порушень благоустрою прибудинкової території.  

Вуличкоми періодично залучаються до проведення рейдів з 
дотримання мешканцями сектору приватної забудови “Правил благоустрою 
… м. Чернігова”. Протягом 2016-2017 років організовано та проведено 15 
таких рейдів.  

У жовтні-листопаді 2017 року, за участі голів вуличних комітетів № 
10, 11, 25, 37 обстежувалась територія мікрорайонів “Лісковиця”, “Коти”. 



 

16 На цей рік також плануються цільові обстеження як з питань 
дотримання санітарних норм, благоустрою , так і з питань вуличного 
освітлення, стану зелених насаджень і т.д. 

Дані цих обстежень дають можливість своєчасно виявити порушників 
та притягти їх до адміністративної відповідальності. За вказаний вище 
період, під час проведення рейдів, притягнуто до адмін. відповідальності 
більше 150 порушників.  

 
Взаємозв’язок між радою та мешканцями приватного сектору 

неможливий без діяльності ОСН. Голови вуличних комітетів здійснюють 
цю роботу на громадських засадах, майже не отримуючи при цьому ані 
матеріального, ані морального заохочення.  

 



 

17 Їх переважна більшість – особи старше 50 років. Соціально і 
політично активна молодь не бажає діяти у цій сфері, або не розуміє 
важливості роботи на цьому рівні, який має бути основою місцевого 
самоврядування. 

Програма сприяння діяльності вуличних комітетів в Новозаводському 
районі м. Чернігова на 2016 – 2020 роки спрямована на покращення умов 
здійснення наданих їм повноважень, заохочення голів вуличних комітетів 
району за активну роботу з громадянами за місцем проживання. Річний 
бюджет цієї програми передбачений у обсязі 35,2 тис. грн, який порівняно з 
іншими містами є вкрай обмеженим.  

 

 
 
Наразі дуже гостро стоїть питання мінімізації витрат бюджетних 

коштів. Тому радою використовуються будь-які існуючі для цього 
механізми.  

Наприклад, закупівлі послуг з ремонту доріг приватного сектору 
району, з капітального ремонту вікон, з технічного переоснащення 
освітлення приміщень, з охорони адміністративного приміщення ради 
здійснюються тільки через систему Прозоро. Це дозволило раді зекономити 
минулого року майже 215 тис. грн, що складає 6,4% від заявленої суми. 

Проведення електронної закупівлі послуг з капітального ремонту вікон 
на 2,3 та 4 поверхах будівлі ради, за кошти бюджету розвитку, дозволило 
зекономити 175,5 тис. грн, а електронна закупівля послуг з технічного 



 

18 переоснащення освітлення приміщень ради зменшила заявлену суму 
більше ніж на 11 тисяч грн. 

 
У приміщенні ради замінено на даний час 111 вікон. Зменшились 

втрати тепла, про що свідчить обстеження тепловізором, а це дозволить у 
зимовий період суттєво економити кошти на опаленні. 

Відповідний економічний ефект має і заміна 238-ми галогенних ламп 
на енергозберігаючі – люмінесцентні ЛЕД-лампи. До того ж і виглядають 
вони значно естетичніше, і працюють надійніше. У 2018 році буде замінено 
34 люмінісцентних лампи та 228 ламп розжарювання, що дасть найбільш 
відчутну – майже 10-ти кратну економію.  
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Продовжуючи тему реконструкції будівлі ради, хочу нагадати, що на 

минулій сесії ми прийняли рішення “Про створення та будівництво Центру 
надання соціальних та інших адміністративних послуг в форматі «Прозорий 
офіс». Реалізація даного проекту створить зручні умови для отримання 
комплексу соціальних та адміністративних послуг як мешканцями району, 
так і міста.  

Для реалізації даного проекту на основі співфінансування виділено 
бюджетні асигнування: 20% з міського бюджету – 80% з держбюджету. Йде 
підготовка до подачі тендерної документації. 

 

 
 
Для забезпечення найбільш повного задоволення потреб населення та 

надання послуг необхідної якості і необхідних обсягів рада, в межах своїх 
повноважень, опікується сферою житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування. 

Житловий фонд району налічує більше 920 будинків, які утримуються 
комунальними підприємтсвами "Новозаводське" та "ЖЕК-13" міської ради,  
ОЖБК, приватними підприємствами ТОВ «КК «Габріель», ПП «КСК 
«Альп», ПП «Техкомсервіс», ТОВ «Майас Сілтумс», іншими установами та 
організаціями.  

На даний час в районі функціонує 35 ОСББ, з яких 10 (третину) 
створено у минулому році .  
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Будівництво залишається актуальним попри важкі часи. Громадяни 

прагнуть покращувати свої умови проживання, тому велика частина запитів 
стосується саме питань, які пов’язані з будівництвом, реконструкцією 
індивідуальних житлових будинків та будівництва господарських споруд 
приватного сектору. 

 



 

21 За зверненнями громадян, здійснюється робота комісії з 
питань технічного стану житлового фонду району, проводиться обстеження 
житлових будинків та квартир спільно з комунальними підприємствами-
балансоутримувачами житлового фонду, проектною організацією із 
залученням інших організацій, у разі необхідності. 

 
Деяка частина звернень стосується непорозумінь між власниками 

домоволодінь, розгляд яких не обходиться без виїздів на місця, під час яких 
складається акт, проводиться роз’яснювальна робота та врегульовуються 
спори. 

У 2017 році більша частина виїздів проводилась стосовно 
невідповідності місця розташування об’єктів, які збудовані без дозволу на 
виконання будівельних робіт та з порушенням вимог державних 
будівельних норм. 

 



 

22 Предметом особливої уваги та найбільш об’ємним з 
повноважень ради є соціальний захист населення. Щодня до працівників 
підрозділів управління праці та соціального захисту населення звертаються 
орієнтовно 500-600 відвідувачів.  

 
Метою діяльності управління є реалізація державних та місцевих 

програм соціального захисту населення, підтримка малозабезпечених 
громадян району, пільгових категорій, осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю. 

 
Соціальною підтримкою в районі охоплено 70% різних категорій 

населення, які представлені на слайді.  



 

23 Управлінням надається більше 60 видів соціальних послуг. (і їх 
кількість постійно збільшується) 

 
На виконання заходів, направлених на соціальний захист та соціальне 

забезпечення окремих категорій громадян району у 2017 році за рахунок 
бюджетних коштів усіх рівнів спрямовано майже  
445 млн грн, що на 36,3% більше ніж у 2016 році. (326,3 млн грн.), а в 
порівнянні з 2014 роком більше ніж втричі. 

 
 



 

24 Упродовж  останніх років найбільша питома вага у фінансуванні – 
це, як раз кошти, що направлені на відшкодування житлових субсидій. І хоч 
кількість отримувачів  субсидії суттєво не змінилась, сума їх нарахувань 
зросла;  причиною цього є збільшення тарифів на житлово – комунальні 
послуги.   

 
 На даний час в районі житлові субсидії отримує 27890 сімей. (що в 
порівнянні з  2014 роком у 8 разів більше) та у 1,5 рази більше ніж у 2015 
році.  

Упродовж 2017 року вперше за призначенням житлової субсидії 
звернулось  більше 2,5 тисяч сімей. 

В минулому році призначено субсидій на суму 269,5 млн грн. (для 

порівняння за 2016 рік – 214,6 млн. грн). 

На сьогодні середній розмір субсидій у неопалювальний період 
складає 265,6 грн, в опалювальний період 1541,4 грн.  

Прогнозуємо, що у цьому році кількість отримувачів субсидії буде 

зменшуватись через збільшення прожиткового мінімуму, заробітної плати, пенсії, 

чергового зменшення соціальних нормативів. 

Законодавство передбачає автоматичне подовження житлової субсидії 
на наступний термін. 

З початком нинішнього опалювального сезону проведено 
автоматичний розрахунок субсидії на зимовий період по двадцяти трьом з 
половиною тисячам домогосподарств. 
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Постійно проводяться перерахунки субсидій у зв’язку зі зміною 

соціальних нормативів, через підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги, встановленням індивідуальних та загально будинкових засобів 
обліку на послуги, верифікацію (звіркою інформації про майновий стан, 
паспортні дані тощо. За минулий рік проведено перерахунків по 177,8 тисяч 
особових справ. При цьому 20% від всіх перерахунків (призупинення 
субсидії через борги, встановлення та ремонт засобів обліку) проводиться в 
ручному режимі.  

 
В районі проживає 32 тисячі пільговиків, які по  категоріях  

представлені на слайді.  



 

26 З них пільгами на оплату житлово- комунальних послуг  
користуються 4561 особа, а з членами сім’ї – це  9 тисяч осіб. 

Сім’ям, які оформили субсидію, не надаються пільги по оплаті 
комунальних послуг. Тобто, особі надано право вибору – або пільга, або 
житлова субсидія. Практика показує, що в літній період, без урахування 
опалення, сім’ї вигідніше отримувати  пільгу, а в зимовий період – 
субсидію. Таким правом користується майже тисяча пільговиків. 

За надані пільги та субсидії управлінням проводяться розрахунки з 64-
ма підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, в тому числі 
19 ОСББ. 

 
У зв’язку з проведенням на сході України антитерористичної операції, 

нові напрямки роботи потребували перерозподілу і акумуляції трудових 
ресурсів. Ведеться облік інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників 
війни з числа осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної 
операції. Сьогодні на обліку в управлінні перебуває 1344 особи, які брали 
участь у проведенні АТО, в тому числі 24 інваліди війни, 1194 учасники 
бойових дій та 4 учасники війни, які не є військовослужбовцями.  

В районі проживає 19 сімей загиблих військовослужбовців в зоні АТО, 
серед них 11 дітей. Всі ці особи користуються пільгами за житлово-
комунальні послуги (75%) та отримують іншу всебічну підтримку з питань 
соціального захисту. 

У 2017 році забезпечено: 
- 18 осіб - санаторно-курортним лікуванням; 



 

27 - 5 осіб - технічними засобами реабілітації, 
ортопедичними виробами;  

- 4 особи – направлені на психологічну реабілітацію. 

 
Управління праці та соціального захисту населення здійснює контроль 

за дотриманням законодавства про умови праці, охорону праці та її оплату 
суб’єктами господарювання різних форм власності. В районі налічується 
2567 підприємств та біля 9 тисяч фізичних осіб підприємців. 

Упродовж 2017 року було проведено 12 засідань комісії з питань 
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, на яких було 
розглянуто 64 питання: звітували керівники підприємств-боржників, 
аналізувався фінансовий стан суб'єктів господарювання.  
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Станом на 1 січня 2018 року заборгованість із заробітної плати мали 3 

економічно-активних суб’єкти господарювання району, сума 
заборгованості на яких становила майже 1,4 млн грн, 2 підприємства 
банкрути – 433 тис. грн та 3 підприємства, що призупинили діяльність – 1 
млн 720 тис. грн. Загальна сума заборгованості складала 3 млн 884 тис. грн. 

Упродовж 2018 року з 11 суб’єктів господарювання району, які мали 
борги з виплати заробітної плати – 4 ліквідували заборгованість.  

- ТОВ “Ватес” 

- ПРАТ “КСК “Чексіл” 

- ПАТ “БК “Домобудівник” 

- ДП “Соціально-побутове управління ПАТ “Чернігівоблбуд” 

Загальна сума, яка була погашена – 1,3 мільйона гривень. 

За оперативними даними станом на 01 квітня заборгованість із 
заробітної плати очікується на 4 економічно-активних суб’єктах –  
1,6 млн грн та 4 підприємствах, що призупинили свою діяльність – 2,9 млн 
грн. 
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Крім питань заборгованості ведеться робота з повідомної реєстрації 

колективних договорів, атестації робочих місць, трудових відносин, оплати 
праці та охорони праці. 

Спеціалісти відділу праці проводять обстеження з цих питань на 
підприємствах, надають рекомендації. Для фахівців підприємств 
організовуються семінари.  

Інформація про роботу в цьому напрямку розміщено на слайді. 
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У районі діє територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), який виявляє громадян, які перебувають в 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

Основні види соціальних послуг та їх кількість ви можете побачити на 
екрані.  

Надається 46 видів соціальних послуг:  

25 - відділенням медико-соціальної реабілітації ,  

12 - відділенням соціально-побутової реабілітації,   

9 - відділенням адресної та грошової допомоги.  
Для підопічних організовуються культурно-масові заходи, до роботи з 

ними залучаються підприємства, установи, громадські та релігійні 
організації. 

 
 
За три місяці цього року центром взято на обслуговування  

40 осіб. Тож на сьогодні він опікується 1338-ма одинокими громадянами 
похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, з них вдома 
обслуговуються – 927 підопічних. 

 



 

31 

 
 
 
 
 
     Одне з найважливіших повноважень районної в місті ради - охорона 
дитинства та материнства. Безпосереднє ведення справ та координація 
діяльності стосовно захисту прав дітей покладаються на службу у справах 
дітей. 

Станом на 01 січня 2018 року на обліку служби у справах дітей 
перебувало 139 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
За формами влаштування: під опікою перебуває 107 дітей, у прийомних 
сім’ях 15 дітей, у державних закладах 17 дітей  
(у тому числі:  

- у обласному будинку дитини 1 дитина;  
- у навчально-реабілітаційному центрі – 1 дитина; 
- у школах-інтернатах 6 дітей;  
- будинках-інтернатах для інвалідів 3 дітей;  
- у спеціальних школах-інтернатах – 3 дітей: 
- на повному державному утриманні в професійних ліцеях 3 дитини.) 
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Дитина має виховуватись в сім’ї, тому найбільш прийнятним  

напрямком є влаштування дітей до сімейних форм виховання. Щороку 
визначається показник влаштування – співвідношення дітей у сімейних 
формах до загальної кількості дітей на обліку. Станом на 01 січня 2018 року 
показник становить 88%.  

  



 

33 Пріоритетною формою влаштування є усиновлення дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. В цьому році було усиновлено 
9 дітей, причому усі діти – саме громадянами України.  

 
Представники служби у справах дітей постійно беруть участь у судових 

засіданнях при розгляді справ, які стосуються захисту прав та інтересів 
дитини. Таких судових засідань у 2017 році було 270. 

Житлові та майнові права дітей  також знаходяться під захистом 
служби. З початку року розглянуто 158 заяв про надання дозволів на 
вчинення правочинів щодо відчуження або набуття житла та майна дітей.  

Районна у місті рада здійснює й інші напрямки роботи в межах 
чинного законодавства України, що передбачено статтею 40 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”.  

 
 



 

34 Серед них є і забезпечення проведення виборів усіх рівнів. 
Функціональні обов’язки за цим напрямком розподілені між відділом 
ведення Державного реєстру виборців та організаційним відділом. 

Кількість виборців у базі Реєстру не є сталою і змінюється щоденно. 
Одним із факторів зменшення загальної кількості виборців є те, що 
померлих виборців в 2 рази більше за тих, кому виповнюється 18 років.  

Поновлення бази даних Реєстру здійснюється відділом ведення 
Реєстру щомісяця на підставі відомостей, отриманих до 5 числа кожного 
місяця від суб’єктів подання, визначених Законом України «Про Державний 
реєстр виборців».  

За отриманими відомостями протягом минулого року:  
- включено до Реєстру 843 виборця (з них 614 – 18-річних); 
- виключено з реєстру 1175 померлих; 
- внесено зміни до персональних даних на 8906 виборців. 
Таким чином, база Реєстру підтримуються в актуальному стані 

постійно.  

 
Крім діяльності депутатських постійних комісій, виконавчого 

комітету, виконавчих органів, повсякденна робота в раді забезпечується й 
іншими, спеціально створеними колегіальними органами.  

Деякі з них (7 ком.) утворюються розпорядженням голови ради: 
експерта, конкурсна, атестаційна комісії, комісія з приймання-передачі 
матеріальних цінностей, та інші.  

Переважна більшість – 13 комісій утворені рішенням виконавчого 
комітету. Деякі з них представлені на слайді. 



 

35 • з питань надання населенню субсидій, 

• з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших 

соціальних виплат та контролю за ефективністю використання бюджетних 

коштів, 

• з питань безпечної життєдіяльності населення, 

• з перевірки знань з питань охорони праці, 

• з проведення огляду-конкурсу з питань охорони праці, 

• з питань контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг, 

• з питань технічного стану житлового фонду району  

• з питань захисту прав дитини, 

• опікунська рада та інші. 

Створення окремих комісій передбачається чинним законодавством 
лише за умови прийняття відповідного рішення радою.  

До них відносяться:  

• комітет з конкурсних торгів,  

• комісія з питань звільнення громадян від сплати за обслуговування 

територіальним центром,  

• комісія з питань поновлення прав реабілітованих, 

• адміністративна комісія при виконкомі районної у місті ради. 
 
 

 
На роботі адміністративної комісії я зупинюсь окремо. 
Вона діє при виконавчому комітеті районної у місті ради, як 

колегіальний орган, щосереди на своїх засіданнях розглядає справи про 
адміністративні правопорушення та виносить виважені рішення по кожній з 
них. 



 

36 Якщо ви звернете увагу на слайд, то побачите, що за рік 
адмінкомісія розглядає 6-7 сотень справ.  

Зменшення кількості справ, розглянутих у 2017 році, пов’язано із 
зміною пріоритетних форм роботи з населенням. Інспектори-ревізори КП 
“Муніципальна варта”, почали відносно право порушників виписувати 
приписи. Якщо правопорушення є малозначними та недоліки за виявленим 
правопорушенням усуваються громадянами протягом 2-3 днів, то протокол 
за даним порушенням не складається і на розгляд комісії не надається. 
Якщо ж порушники не розуміють своєї відповідальності – складається 
відповідний протокол. 

Протоколи про адміністративні правопорушення надходять з органів 

внутрішніх справ, від КП “Муніципальна варта”, управління споживчого ринку та 

підприємництва міської ради, відділу державної реєстрації актів цивільного стану. 

 
Більшість порушень усувається протягом 5-10 днів. Але щороку до 

відділів державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області направляється 150-200 постанов 
про накладання штрафу. 

Проте, результативність роботи з утримання штрафів з громадян 

державними виконавцями у 2017 році дуже низька (до 10%), у той час як 

частина з загальної суми накладених штрафів сплачених 

правопорушниками добровільно складає близько 30%. 

 
Завершуючи свою доповідь, хочу підкреслити, що Новозаводська 

районна у місті Чернігові рада, її виконавчі органи, посадові особи, завжди 



 

37 працюють з максимальною віддачею, абсолютно відкрито і прозоро, 
що підтверджується інформацією, матеріалами та документами, які 
систематично оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної у місті 
ради. 

 
Ми завжди готові до співпраці задля розвитку рідного міста та 

добробуту територіальної громади. 

 
 



 

38 Вашій увазі підготовлена інформація про потреби та наші можливості 
виконання робіт з прибирання від снігу вулиць сектору приватної забудови.   

Спеціалістами відділу соціально-економічного розвитку та благоустрою 
районної у місті ради проведений розрахунок необхідного часу, що прямопропорційно 
впливає на суму необхідних коштів, для проведення робіт щодо одноразового 
прибиранню всіх вулиць сектору приватної забудови району від снігу. 

Розрахунки проведені відповідно до ресурсних елементів та кошторисних норм 
на роботи. 

 
В розрахунках ми бачимо, що для того щоб провести розчистку вулиць від снігу 

один раз спеціалізованій автотехніці потрібно відпрацювати 140 годин, також ми 
можемо відслідкувати затрати часу на прибирання вулиць від снігу по мікрорайонах.   

За сприятливих умов автогрейдер працює 10 годин на день, а це означає, що 
один автогрейдер зможе розчистити всю територію за 14 днів, два - за 7 днів, три - за 
4,5 днів.   

За допомогою нескладної математичної формули ми можемо вирахувати кошти 
на проведення одноразового прибирання всіх вулиць від снігу.  

 



 

39 І це дорівнює 99 733,20 грн 
Важливим фактором при виборі виконавця робіт є вартість однієї години роботи 

спецтехніки та умови надання такої техніки. В таблиці наведена інформація щодо 
вартості виконання робіт. 

 
Проведемо порівняння потреби в коштах на прибирання одного разу вулиць 

району від снігу з наявними коштами наданими міською радою на благоустрій. 

 
Аналізуючи роботи по благоустрою за 2016-2018 роки чітко відслідковується 

щорічне збільшення обсягів робіт по прибиранню вулиць від снігу, 2018 рік ще не 



 

40 закінчився, але ми вже використали більше ніж 60 відсотків від запланованих 
коштів та у два з половиною разів більше коштів ніж у 2016 році. Прикро, що це 

збільшення відбувається за рахунок зменшення видатків на проведення 

поточного ремонту наших доріг.  

 
Розглянемо проведення розчистки вулиць сектору приватної забудови від снігу 

за зимовий період 2017-2018 років у розрізі мікрорайонів. 
 

 



 

41 В таблиці вказані дати проведення відповідних робіт, мікрорайони з 
кількістю вулиць, розташованих в них, кількість вулиць, які були розчищені та  в який 
день. За зимовий період 2017-2018 років всього було розчищено  
208 вулиць, 79 у грудні 2017 та 129 у березні 2018 року. 

У березні місяці роботи виконувались 7 днів поспіль без вихідних по 12 годин 
щодня. Дуже складно проводити такі роботи у вихідні дні та у вечірній час. У зв’язку з 
тим, що мешканці залишають свої автомобілі біля  двору, рух грейдера дуже 
ускладнюється. Значних проблем завдають шахтні колодязі, які облаштовані не на 
рівні проїзної частини, а значно вище.  

Всі роботи проводились під контролем спеціалістів відділу соціально-
економічного розвитку та благоустрою районної у місті ради, допомагали голови 
вуличних комітетів, надавали допомогу також і депутати районної ради Мех Сергій 
Михайлович та Поклад Олександр Миколайович. Ми щиро вдячні за допомогу всім 
хто не залишається осторонь при вирішенні всіх питань та завдань. 

 
 


