
П Р О Т О К О Л 
 

чотирнадцятої сесії Новозаводської районної   

у м. Чернігові ради сьомого скликання 
 

                                                                                               30 березня  2018 року 
 

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

роботі сесії 27 депутатів. 
 

Крім депутатів районної у місті ради на сесію запрошувались керівники 

виконавчих органів, відповідальні працівники районної у місті ради, члени 

виконавчого комітету ради. 
 

Більшість запрошених прибуло. 
 

Сесію відкрила голова районної у місті ради Кузнецова-Молодчая Т.С. 

 

                                     Порядок   денний 
 

1. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 

2016 року № 7/VII-66 “Про районний у місті бюджет на 2017 рік” зі змінами 

та доповненнями (№ 8/VII-76, № 9/VII-83, № 10/VII-89, № 11/VII-98,  

№ 12/VII-101). 

2. Про виконання районного у місті бюджету за 2017 рік. 

3. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня 

2017 року № 12/VII-103 “Про районний у місті бюджет на 2018 рік”. 

4. Про додаткові до передбачених законодавством пільги. 

5. Про надання дозволу на створення вуличного комітету. 

6. Про звіт голови районної у місті ради про діяльність у 2017 році. 

7. Різне. 

Питання “Про надання дозволу на створення вуличного комітету” було 

додано до порядку денного на початку пленарного засідання сесії. 

Порядок денний та регламент роботи сесії, зі змінами, затверджено 

депутатами одноголосно. 

1. Слухали: “Про внесення змін до рішення районної у місті ради 

від 23 грудня 2016 року № 7/VII-66 “Про районний у місті бюджет на  

2017 рік” зі змінами та доповненнями (№ 8/VII-76, № 9/VII-83, № 10/VII-89,  

№ 11/VII-98, № 12/VII-101)”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 14/VII-110 “Про внесення 

змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 7/VII-66 

“Про районний у місті бюджет на 2017 рік” зі змінами та доповненнями (№ 

8/VII-76, № 9/VII-83, № 10/VII-89, № 11/VII-98, № 12/VII-101)”, як рішення 

районної у місті ради. 

    Прийнято одноголосно. 
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2. Слухали: “Про виконання районного у місті бюджету за 2017 рік”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 14/VII-111 “Про виконання 

районного у місті бюджету за 2017 рік”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно. 

3. Слухали: “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 

22 грудня 2017 року № 12/VII-103 “Про районний у місті бюджет на 2018 рік”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 14/VII-112 “Про внесення змін 

до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 12/VII-103 “Про 

районний у місті бюджет на 2018 рік”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно . 

4. Слухали: “Про додаткові до передбачених законодавством пільги”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 14/VII-113 “Про додаткові до 

передбачених законодавством пільги”, як рішення районної у місті ради.  

Прийнято більшістю голосів: «за» - 22, «проти» - 3, «утримались» - 2. 

5. Слухали: “Про надання дозволу на створення вуличного комітету”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 14/VII-114 “Про надання 

дозволу на створення вуличного комітету”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно. 

6. Слухали: “Про звіт голови районної у місті ради про діяльність у 

2017 році”. 

Вирішили: Прийняти інформацію до відома. 

Прийнято одноголосно. 

7. “Різне”.  

Було заслухано інформацію завідувача відділу соціально-економічного 

розвитку та благоустрою районної у місті ради Василець Т.М. щодо 

прибирання вулиць сектору приватної забудови району від снігу в зимовий 

період 2017-2018 р.р.  

Результати поіменного голосування по кожному з прийнятих районною 

у місті радою рішень додаються. 

Рішення, стенограма, виступи та повідомлення по питаннях порядку 

денного додаються. 

 

Голова районної у місті ради          Т.С. Кузнецова-Молодчая 


