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Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку 
Новозаводського району міста Чернігова на 2019 рік, поданий виконавчим 
комітетом, з урахуванням зауважень постійних комісій, керуючись 
ст.ст. 26, 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна 
у місті рада вирішила:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 
Новозаводського району міста Чернігова на 2019 рік.

2. Виконавчому комітету районної у місті ради організувати і спрямувати 
роботу виконавчих органів районної у місті ради на безумовне виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району міста 
Чернігова на 2019 рік, систематично розглядати хід її реалізації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради та 
заступників голови районної у місті ради згідно з розподілом функціональних 
обов’язків.

Г олова районної у місті ради Т.С. Кузнецова-Молодчая
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Паспорт Програми економічного і соціального розвитку 
Новозаводського району міста Чернігова на 2019 рік

Назва програми Програма економічного і соціального розвитку 
Новозаводського району міста Чернігова на 2019 рік

Підстава для розробки 
Програми

- Закон України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в

Україні»
Дата затвердження 

Програми
Г рудень 2018 року

Замовник Програми Новозаводська районна у м.Чернігові рада
Г оловний розробник 

Програми
Відділ соціально-економічного розвитку та 

благоустрою районної у місті ради
Відповідальні за 

виконання програмних 
показників

Виконавчі органи районної у місті ради, 
підприємства, установи та організації міста Чернігова

Мета Програми Реалізація основних завдань, які сприятимуть 
покращанню ситуації у всіх сферах життєдіяльності

району.
Завдання Програми - забезпечення ефективного та надійного 

функціонування житлово-комунального господарства 
району;
- забезпечення соціального захисту мешканців району, 
сімей учасників антитерористичної операції та 
внутрішньо переміщених осіб;
- підвищення ефективності використання енер

гоносіїв на об’єктах бюджетної сфери та житлово- 
комунального господарства;
- подальше удосконалення системи надання 
соціальних та інших адміністративних послуг .

Термін реалізації 
Програми

2019 рік

Основні джерела 
фінансування заходів 

Програми

- районний у місті бюджет;
- міський бюджет;

- державний бюджет;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Система організації 
контролю за 

виконанням Програми

Контроль за виконанням завдань Програми здійснює 
постійна комісія з питань економічного розвитку, 

фінансів та бюджету
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Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Новозаводського 
району міста Чернігова на 2019 рік (далі -  Програма) розроблена з 
урахуванням завдань та заходів міських цільових програм, з метою їх 
втілення на рівні району у місті та визначення головних цілей та пріоритетів 
розвитку і узгоджена з відповідними показниками „Програми економічного і 
соціального розвитку міста Чернігова на 2019 рік”.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є ст.143 
Конституції України, ст.27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закон України “Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України”, Бюджетний кодекс 
України, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року 
№ 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного 
і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

У Програмі відображено економічний і соціальний стан району та 
зміни, які відбулися протягом 2018 року, головні проблеми, що стримують 
розвиток економіки та соціальної сфери.

У документі намічені основні пріоритети розвитку, визначені 
завдання на 2019 рік, виконання яких забезпечить досягнення визначених 
цілей та вирішення ряду проблем у економіці та соціальній сфері.

1. Аналіз економічного і соціального стану району у 2018 році

1.1.Промисловість

Промисловими підприємствами міста протягом січня-серпня 2018 року 
реалізовано продукції на суму 8661,6 млн грн, що у діючих цінах на 19,5 % 
більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Роздрібний товарообіг 
підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких 
є роздрібна торгівля, у І півріччі 2018 року склав 3106,4 млн грн, що на 3,6 % 
більше, ніж у І півріччі попереднього року. Обсяги капітальних інвестицій 
зросли на 47,2 % і склали 549,6 млн грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у 
ІІ кварталі поточного року зросла на 24,5% й склала 6828 грн.

Протягом 9 місяців збудовано або реконструйовано та введено в 
експлуатацію сім об'єктів виробничої сфери.

Водночас, зросло виробництво борошна -  на 61,5%, сквашеного 
молока та інших ферментованих продуктів -  на 28,6%.

Зросли обсяги виробництва промислової продукції на підприємствах із 
виготовлення виробів із деревини, паперу та поліграфічної діяльності -  на 
13,7%, у металургійному виробництві -  на 12,1%.

За 10 місяців поточного року, порівняно із відповідним періодом 
2017 року, вироблено більше електроенергії, пари та води гарячої на 4,1%.
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Але, поряд з тим, протягом січня-жовтня поточного року, у 
господарському комплексі району спостерігаються негативні тенденції. 
Обсяги виробництва у низці галузей промисловості району, порівняно з 
відповідним періодом минулого року, склали 96,3%. Зменшились обсяги 
виробництва на підприємствах по виробництву харчових продуктів, напоїв, 
які склали 93,6% порівняно з відповідним періодом минулого року. 
Виробництво хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання 
зменшилось на 8,1 %, молока, йогурту, кефіру та сметани на 10,4%, 
яловичини і телятини свіжих чи охолоджених -  на 19,2% , олії соняшникової 
нерафінованої -  на 50,4%.

Не поліпшується економічний стан підприємств, які мають суттєву 
вагу для економіки району і міста, а саме: ПрАТ “Камвольно-суконна 
компанія “Чексіл”, Чернігівська ТЕЦ ТОВ фірми “ТехНова”.

1.2. Транспорт

За підсумками січня-жовтня 2018 року, порівняно з відповідним 
періодом минулого року, дещо покращилась робота автомобільного 
транспорту. Вантажообіг склав 205,3 млн ткм, або 102,9% від обсягу січня -  
вересня 2017 року.

Перевезено 295,7 тис. тн вантажів, що на 0,7 % більше відповідного 
періоду минулого року. Проте, на 3,4% перевезено менше пасажирів, 
порівняно з відповідним періодом 2017 року.

1.3. Житлово-комунальне господарство

За 10 місяців 2018 року комунальними та житлово-експлуатаційними 
дільницями підприємств усіх форм власності була забезпечена безперебійна 
робота технічно-експлуатаційних підрозділів з обслуговування житлового 
фонду. Утримувалось в робочому стані 930 багатоквартирних будинків. У 
значної частини будинків закінчився нормативний строк експлуатації.

У районі здійснюють діяльність 37 об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків.

За 10 місяців 2018 року комунальними підприємствами 
„Новозаводське” та „ЖЕК-13” міської ради виконано робіт з поточного 
ремонту на суму 7551,9 тис.грн та 7725,0 тис. грн відповідно, на загальну 
суму 15276,9 тис. грн. Ці кошти, в першу чергу, були спрямовані на 
запобігання аварійно-небезпечного стану житлових будинків, заміну 
внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання, ремонт 
сміттєпроводів, утеплення стін будинків ззовні, ремонт ліфтів.

КП „Новозаводське” міської ради у 2018 році працювало з прибутком, 
КП „ЖЕК-13” міської ради - без збитків.
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Роботи по поточному ремонту житлового фонду 
КП "Новозаводське" та КП "ЖЕК-13" за 2018 рік 

у порівнянні з попередніми роками
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Проведені роботи з підготовки житлових будинків до експлуатації в 
осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Відремонтовано покрівлі, системи 
центрального опалення та гарячого водопостачання, теплові мережі, 
опалювальні печі, вхідні двері, проведено скління вікон у під’їздах, на 
горищах, підвалах. Спільно з теплопостачальними організаціями 
підготовлено до зими інженерні мережі.

На виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 червня 2018 року, з метою ліквідації 
наслідків підтоплень житлових будинків у Новозаводському районі 
м.Чернігова в результаті проходження територією Чернігівської області 
південного циклону, обстежено садиби та складено 143 акта обстеження 
приватних садиб.

Комісією з питань технічного стану житлового фонду району 
організовано і забезпечено обстеження 86 будинків і квартир.

Відповідно до обліку, на черзі перебуває 18 інвалідів війни, які мають 
право на проведення безоплатного капітального ремонту житла.

Проводилась відповідна робота по запобіганню самочинному 
будівництву, переобладнанню та притягненню до адміністративної 
відповідальності правопорушників, вирішенню спірних питань між 
співвласниками домоволодінь.

Комунальним підприємством „Новозаводське” міської ради упродовж 
2018 року виконано ремонт:

- 69 під’їздів житлових будинків на суму 2,176 тис. грн;
- покрівель будинків, площею 2544 м на суму 569,5 тис. грн;
- відремонтовано 3648 м.п. швів стінових панелей на суму

753.0 тис. грн;
- 14 електрощитових на суму 19,0 тис. грн.;
- здійснено ремонт систем ТП, у обсязі 162 м.п. на суму

65.0 тис грн.;
- ремонт систем ХВП та ВВ в обсязі 681 м. п., на суму

750.0 тис. грн;
- знесено 1190 аварійних дерев.
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Комунальним підприємством „ЖЕК-13” міської ради упродовж 
2018 року виконано ремонт:

- 8 під’їздів житлових будинків на суму 256,3 тис. грн;
- покрівель будинків, площею 919,7. м2 на суму 112,7 тис. грн;
- відремонтовано 1147 п. м. швів стінових панелей на суму 

353,6 тис грн;
- здійснено ремонт систем ТП, у обсязі 35,5 м. на суму 29,2 тис

грн.;
- ремонт систем ХВП та ВВ в обсязі 48 м, на суму 35,3 тис.грн;
- знесено аварійних дерев - 27 одиниць.

1.4. Благоустрій та санітарне утримання території району

Територія району займає площу, більше 3,6 тисяч гектарів, по території 
району пролягає 277 вулиць, загальною протяжністю близько
197,5 тис. метрів, 129 вулиць (47 %) без твердого покриття.

На виконання Програми благоустрою Новозаводського району на 
2018 рік, бюджетом були передбачені видатки в сумі 130,0 тис. грн. За 
рахунок цих коштів, протягом поточного року, виконані роботи: по 
прибиранню вулиць сектору приватної забудови від снігу у зимовий період - 
57,1 тис. грн, по вивезенню сміття під час проведення місячника з 
благоустрою території -  20,4 тис. грн, з грейдування -  16,1 тис. грн. Під час 
проведення дня Довкілля було ліквідовано 3 несанкціонованих 
сміттєзвалища, вивезено 400 м сміття.

Використання коштів на благоустрій у 2018 році

грейдування 16,1
тис. грн

вивезення сміття
24,4 тис.грн

Постійно здійснюється контроль за прибиранням територій, прилеглих 
до підприємств, організацій, установ району.
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При виконавчому комітеті Новозаводської районної у м. Чернігові ради 
діє адміністративна комісія, яка є колегіальним органом, створена і діє 
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших нормативно- 
правових актів та Положення про адміністративну комісію.

Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні 
правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного 
додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності 
інших громадян, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності 
перед суспільством, а також запобігання правопорушенням.

У 2018 році комісією розглянуто 209 адміністративних справ, на 110 
осіб накладено адміністративні стягнення на суму 39,0 тис.грн.

Робота щодо розгляду звернень громадян проводиться у відповідності 
до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента 
України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування».

Систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї 
роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення 
проблем, з якими звертаються громадяни до органів місцевого 
самоврядування.

Продовжується практика виїзних прийомів громадян керівниками 
районної у місті ради та її виконавчих органів за місцем проживання та 
зустрічі у трудових колективах району. У 2018 році проведено 5 таких 
зустрічей.

За 10 місяців поточного року до районної у місті ради надійшло 
736 письмових звернень (за 2017 рік -  716).

На всі звернення надано обґрунтовані відповіді у передбачений 
законодавством строк, роз’яснено положення чинного законодавства, право 
громадян на їх оскарження.

Практикується розгляд звернень за участю громадян відповідними 
комісіями (при необхідності -  з виїздом на місце).

Слід зазначити, що є ряд проблемних питань, вирішення яких не 
завжди можливе на районному рівні. У більшості випадків питання, з 
приводу яких звертаються громадяни, можливо вирішити лише в судовому 
порядку, про що у відповідях дається ґрунтовне роз’яснення.

Серед авторів звернень переважають найменш соціально захищені 
категорії населення: пенсіонери, інваліди, безробітні, які складають близько 
50% від загальної кількості заявників. Цю категорію громадян найбільше 
турбують питання соціального захисту, надання субсидії, оплата за житлово- 
комунальні послуги тощо.

Крім письмових звернень щоденно мешканці звертаються до 
виконавчих органів з вирішення питань та отримання консультацій щодо 
питань благоустрою, узгодження меж земельної ділянки, взаємовідносин між 
співвласниками та власниками сусідніх садиб, соціальних питань, питаннь 
індивідуального будівництва (надання будівельного паспорта забудови 
земельних ділянок).
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Новозаводська районна у м.Чернігові рада опікується станом:
- 5 братських могил;
- 2 меморіальних комплексів;
- 8 місць почесних поховань, що знаходяться на території району.
Проводиться прибирання, у разі потреби - "дрібний ремонт", проходить

покладання квітів до Дня Перемоги та дня визволення міста Чернігова.
Одним із пріоритетних напрямків роботи є робота з органами 

самоорганізації населення.
Відповідно до ст. 140 Конституції України, ст.ст. 5, 14 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 13 Закону України “Про 
органи самоорганізації населення” у Новозаводському районі м. Чернігова 
на даний час діють 46 вуличних комітетів, які обслуговують 277 вулиць та 
провулків, де розташовані більше 11 тис. приватних будинків.

Протягом останніх двох років створення восьми вуличних комітетів 
було ініційоване мешканцями для участі у міській "Програмі розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста 
Чернігова на 2016-2020 роки". Кожен з них мав на меті конкретно 
визначене завдання з організації благоустрою закріпленої території.

У результаті проведеної роботи:
•вуличний комітет № 44 (вул. Поліська, Поліський Яр) у вересні 2017 

року виконав асфальтування ділянки дороги;
•вуличному комітету № 40 (селище Астра) рішенням виконкому 

міської ради виділено кошти на проведення каналізації та заплановано 
будівництво двох насосних станцій з урізкою у центральну магістраль. 
З 1 листопада роботи розпочаті.

На місцевому рівні органи самоорганізації населення у питаннях 
організації благоустрою на закріплених їм територіях діють на підставі 
нормативних документів, прийнятих Чернігівською міською та районною у 
місті радою: ”Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 
утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, та 
додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова“, ”Програми розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста 
Чернігова на 2016-2020 роки“, “Програми благоустрою Новозаводського 
району міста Чернігова” та інших.

1.5. Соціальне забезпечення

Важливим напрямком роботи управління праці та соціального захисту 
населення районної у місті ради залишається проведення політики соціальної 
підтримки найбільш вразливих верств населення району: осіб з інвалідністю, 
сімей з дітьми, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Значне місце в системі соціальної підтримки населення займають 
державні соціальні допомоги.
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З початку 2018 року призначено різних видів державної допомоги на 
суму 106288,2 тис. грн.

Через управління праці та соціального захисту населення районної у 
місті ради отримали державну допомогу 5257 осіб: це сім’ї з дітьми на суму
57673.4 тис. грн, в тому числі:

-допомогу по вагітності та пологам -  323 особи на суму 653,5 тис. грн;
-одноразову допомогу при народженні дитини -  3680 осіб на суму

40536,0 тис. грн;
-допомогу на дітей, які перебувають під опікою -  87 осіб на суму 

3480,8 тис. грн;
-допомогу на дітей одиноким матерям -  1110 осіб на суму

12939.5 тис. грн;
-тимчасову державну допомогу дітям батьки, яких ухиляються від 

сплати аліментів -  48 осіб на суму 366,7 тис. грн;
-допомогу усиновленим дітям -  9 осіб на суму 63,6 тис. грн.
Призначено та виплачено, упродовж 2018 року, державної соціальної 

допомоги:
-малозабезпеченим сім’ям на суму 15580,6 тис. грн - 852 отримувачам;
-державної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю на суму 23038,4 тис. грн -  1316 особам;
-державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю на суму 5520,6 тис. грн 373 особам;
-тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 
на суму 84,8 тис. грн 17 особам;

-грошову допомогу особам, що проживають разом з особою з 
інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу отримали 223 особи 
на суму 4017,7 тис. грн.

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, 
проводиться за рахунок місцевого бюджету. З початку 2018 року призначено 
компенсацій на суму 963,1 тис. грн (кількість отримувачів -  499). 
Заборгованості по виплаті немає.

Виплачено соціальної допомоги на дітей та грошового забезпечення 
батькам-вихователям Жеведь, Устименко, Демченко, Волинець, Коваль, 
Чирик та Сторошук на суму 542,5 тис. грн. Заборгованості по виплатам 
немає.

Житлові субсидії в районі станом на 01 жовтня 2018 року отримують 
13600 сімей, в той же час на 01 травня їх кількість становила 26591 особу.

З 01 травня 2018 року проведено призначення житлової субсидії на 
неопалювальний сезон. З 01 жовтня поточного року здійснено розрахунок 
житлової субсидії на опалювальний сезон.
Упродовж січня -  листопада 2018 року нараховано житлових субсидій на 
суму 166,6 млн грн.
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Призначення житлових субсидій 
(кількість сімей)

□  тис. сімей

Призначення житлових субсидій 
(нараховано млн. грн)

□ млн. грн

В районі проживають 3177 осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. З початку 2018 року на забезпечення виконання 
Чорнобильських програм використано 6696,4 тис. грн, у тому числі, з 
обласного бюджету на придбання ліків та зубопротезування - 247,0 тис. грн.

Упродовж 2018 року оздоровлено 94 громадян, віднесених до 
І категорії та 6 дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою. Проведено розрахунків з санаторно- 
курортними закладами по 96 путівках на загальну суму 685,3 тис. гривень.

Підтримується в актуальному стані Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги за соціальною 
ознакою. До реєстру внесено дані на 31251 особу, що мають право на пільги з 
числа ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
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катастрофи, ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, дітей 
війни та інших осіб.

Проводиться відшкодування коштів підприємствам, що надають 
комунальні послуги пільговим категоріям громадян. З початку 2018 року 
підприємствами-надавачами послуг нараховано пільг на суму
29704,5 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенцій з Державного 
бюджету 22771,5 тис. грн, заборгованість за надані пільги становить
6933.0 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що 
мають право на пільги, перебувають 38 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
1478 учасників бойових дій, 4 учасники війни, з числа осіб, які брали участь 
у проведенні антитерористичної операції, 21 сім’я загиблих 
військовослужбовців.

Дані особи користуються пільгами за надані житлово-комунальні 
послуги, згідно із Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”. Новозаводською районною у м.Чернігові радою 22 
грудня 2017 року прийнято рішення „Про додаткові до передбачених 
законодавством пільг”, яким передбачено надання 50% знижки по сплаті за 
житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників АТО.

Серед учасників АТО проводиться роз’яснювальна робота щодо 
можливості отримувати послуги з професійної реабілітації. У 2018 році 
пройшли навчання за професією ,,водій автотранспортного засобу“ 
23 учасники бойових дій в зоні АТО, 10 осіб проходять навчання на даний 
час. Загальна сума коштів, витрачених на навчання, складає 188,6 тис. грн.

Дана категорія осіб забезпечується протезно-ортопедичними виробами 
та іншими засобами реабілітації, учасники АТО направляються на санаторно- 
курортне лікування, психологічну реабілітацію. На обліку для забезпечення 
санаторно-курортними путівками перебувають 35 учасників бойових дій. З 
початку року 10 учасників бойових дій направлено на оздоровлення, 
9 -  пройшли психологічну реабілітацію.

З початку 2018 року санаторно-курортними путівками забезпечено 
32 особи з інвалідністю внаслідок війни та 51 особа з інвалідністю з 
дитинства та загального захворювання, виплачено компенсацію за 
невикористані санаторно-курортні путівки 101 особі з інвалідністю внаслідок 
війни та особам з інвалідністю загального захворювання на суму
40.0 тис. грн, компенсацію на транспортне обслуговування, бензин, ремонт та 
технічне обслуговування 343 особам з інвалідністю, надано одноразової 
матеріальної допомоги 5 особам з інвалідністю на суму 3,5 тис. грн та 17 
непрацюючим малозабезпеченим особам на суму 12,0 тис. грн, видано 
направлень для забезпечення засобами реабілітації 186 особам з інвалідністю 
та направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів 606 особам.

З молодими особами з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю 
ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо навчання у 
Всеукраїнському, Буковинському, Вінницькому, Львівському центрах 
професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Так, упродовж поточного року
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1 особу з інвалідністю направлено на навчання до Всеукраїнського центру 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Для надання реабілітаційних послуг підготовлені документи на 
114 дітей з інвалідністю та передані до обласного центру реабілітації. До 
будинків-інтернатів направлено 7 осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. 
Проводиться робота з внутрішньо переміщеними особами.

У районі проживає 917 внутрішньо переміщених осіб. З початку 
2018 року 170 громадянам зазначеної категорії видані довідки про взяття їх 
на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
України або району проведення ООС.

Ведеться Єдина інформаційна база даних про взятих на облік осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення ООС.

Щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг на даний час отримують 224 сім’ї, з яких 
49 звернулися упродовж 2018 року, в т. ч. повторно звернулися 382 сім’ї. 
Фінансування допомоги здійснюється своєчасно. З початку поточного року 
виплачено 3401,5 тис. грн.

Одинокими непрацездатними громадянами, які проживають у складних 
умовах та потребують сторонньої допомоги і уваги, опікується 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). Систематично проводиться обстеження матеріально-побутових умов 
підопічних, виявляються їх потреби, приймаються заходи щодо їх реалізації.

Станом на 01 листопада 2018 року територіальним центром 
обслуговуються 1359 осіб, з них 924 особи обслуговуються вдома. З початку 
2018 року взято на обслуговування 230 осіб. Відділенням організації надання 
грошової та натуральної допомоги надало допомогу:

-продуктами харчування - 591 особі;
-промисловими товарами - 339 особам.
За потребою надаються послуги перукаря, електрика, з ремонту взуття, 

одягу, поточного ремонту квартир та інше. Усього побутові послуги 
отримали 768 осіб.

Територіальним центром проводяться для підопічних 
культурно-масові заходи до визначних державних та релігійних свят.

1.6. Оплата праці та трудові відносини

Ефективній роботі підприємств та організацій району, сприяє контроль за 
додержанням вимог чинного законодавства про працю на суб'єктах господарювання 
району, який здійснюється відділом праці управління соціального захисту 
населення районної у місті ради.

Протягом 10 місяців 2018 року проведено 49 обстежень з питань оплати праці 
та трудових відносин. За результатами обстежень керівникам суб’єктів



13

господарювання надано 344 рекомендації щодо дотримання вимог чинного 
законодавства, виконання яких знаходиться на контролі.

Постійно надається консультативна допомога спеціалістам суб’єктів 
господарювання району. Так, за 10 місяців 2018 року надано 1033 консультації з 
питань дотримання законодавства про працю.

Щотижнево проводиться моніторинг стану заборгованості із заробітної плати 
та визначаються можливості підприємств-боржників щодо строків ліквідації 
заборгованості.

Станом на 01 січня 2018 року заборгованість із заробітної плати мали три 
економічно активних суб'єкта господарювання району, сума заборгованості на яких 
становила 1416,6 тис. грн, два підприємства-банкрути -  433,3 тис. грн та три 
підприємства, що призупинили діяльність -  1722,8 тис. грн. Загальна сума 
заборгованості становила 3572,7 тис. грн.

Суб'єкти господарювання, які мали заборгованість на 01 січня 
2018 року, зокрема, ПАТ "Хімтекстильмаш", ДП "Соціально-побутове 
управління" ПАТ "Чернігівоблбуд", ПАТ "Чернігівбуд" та його структурні 
підрозділи (БМУ "Житлобуд-1", БМУ "Житлобуд-2"), Чернігівська філія ПП 
"Компанія "ІнексУкрПаркет", ТОВ "Ватес", ПАТ "Будівельна компанія 
"Домобудівник", у лютому 2018 року розробили графіки погашення 
заборгованості із заробітної плати та визначили строки погашення 
заборгованості.

Здійснюється постійний контроль за виконанням графіків погашення 
заборгованості.

Станом на 01 листопада 2018 року заборгованість із заробітної плати 
мали 8 суб'єктів господарювання: 4 економічно активних суб’єкти 
господарювання району (ДП "Чернігівторф", ПАТ "Хімтекстильмаш", ПрАТ 
"КСК "Чексіл", ТОВ "Роллінг Геймз") сума заборгованості на яких становить 
3655,8 тис. грн та 4 підприємства, що призупинили діяльність (ПАТ 
"Чернігівбуд", БМУ "Житлобуд-1", БМУ "Житлобуд-2", ЧФ ПП "Компанія 
"ІнексУкрПаркет") сума заборгованості -  2850,5 тис. грн. Загальна сума 
заборгованості -  6506,3 тис. грн.

Заборгованість із заробітної плати 

4545,1
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На засіданнях районної комісії з питань забезпечення погашення 
заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та 
контролю за ефективним використанням бюджетних коштів заслухано 
24 звіти керівників суб'єктів господарювання, які мали заборгованість із 
заробітної плати, та заробітну плату, нижчу законодавчо встановленого 
мінімуму, у зв’язку з неповною зайнятістю працівників (зокрема, 
ДП "Соціально-побутове управління ПАТ "Чернігівоблбуд", 
ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник", ДП "Чернігівторф", 
ПрАТ "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут
"Чернігівводпроект", ДП "Водземпроект" ПрАТ "Чернігівський проектно- 
вишукувальний інститут "Чернігівводпроект", ТОВ "Строй Мастер", 
1111 "Марконі", ТОВ "Торговий дім "Чернігівський", ПП "Ельдорадо 
Чернігів", ПРАТ "КСК "Чексіл", Навчальна організація "Чернігівська 
автомобільна школа Чернігівської обласної організації ТСО Україна", 
ТОВ "Швейна фабрика Талант", ВП "ТК-Стиль" ТОВ "Текстиль-Контакт").

За поданням керівників підприємств, установ та організацій, з метою 
відзначення осіб та трудових колективів за високі трудові досягнення, 
активну громадську та благодійну діяльність працівники нагороджуються 
Почесними грамотами Новозаводської районної у м.Чернігові ради та 
виконавчого комітету або їм оголошується Подяка голови Новозаводської 
районної у м.Чернігові ради. За поточний період Почесними грамотами 
нагороджено 45 працівників, оголошено 34 Подяки голови Новозаводської 
районної у м.Чернігові ради.

1.7. Охорона праці

З метою створення безпечного та здорового виробничого середовища, 
мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на підприємствах, організаціях та установах здійснюється контроль за 
дотриманням комплексних заходів охорони праці на виробництві.

Протягом 2018 року проведено 30 обстежень суб’єктів 
господарювання, надано 283 рекомендації щодо усунення недоліків з 
дотримання вимог чинного законодавства та нормативних актів з охорони 
праці, підвищення ефективності роботи служб охорони праці, систем 
управління охороною праці, проведення навчання та інструктування 
працюючих, інших питань.

Особлива увага приділялась виконанню комплексних заходів для 
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони 
праці, питанням навчання, інструктування та перевірки знань працюючих.

На засіданнях районної комісії з питань безпечної життєдіяльності 
населення розглянуті питання з охорони праці, прийняті рішення щодо 
поліпшення стану охорони праці на окремих підприємствах району та 
організації цієї роботи в районі, здійснюється контроль за їх виконанням.

Протягом 2018 року зареєстровано 14 нещасних випадків виробничого 
травматизму, в тому числі один зі смертельним наслідком (за аналогічний
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період 2017 року -  13, в тому числі один зі смертельним наслідком). Випадки 
виробничого травматизму мали місце на 13 суб’єктах господарської 
діяльності району (за 2017 рік -  на 13).

Основними причинами травматизму у 2018 році виявились особиста 
необережність працюючих та порушення вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці при експлуатації машин та механізмів.

Відповідно до Положення про проведення районного огляду-конкурсу 
з питань охорони праці підготовлені матеріали щодо підбиття підсумків та за 
розпорядженням голови районної у місті ради від 07 лютого 2018 року 
№ 19-р нагороджено колективи-переможці у п’яти групах учасників та 
колективи підприємств і організацій, що показали високі результати та 
прийняли активну участь у його проведенні.

Підсумки районного огляду-конкурсу, стан охорони та умов праці на 
підприємствах, в установах і організаціях району у 2017 році розглянуто на 
розширеному засіданні районної комісії з питань безпечної життєдіяльності 
населення 22 лютого 2018 року за участі керівників та спеціалістів з охорони 
праці підприємств і організацій району та визначені завдання щодо 
подальшого проведення цієї роботи у 2018 році.

Відповідно до Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища в Новозаводському районі м. Чернігова на 
2014 - 2018 роки, розпорядженням голови районної у місті ради від 
07 лютого 2018 року № 20-р затверджено «Положення про проведення 

районного огляду-конкурсу з питань охорони праці та підведення його 
підсумків у 2018 році», яке надіслано керівникам підприємств, установ та 
організацій району.

Проводиться атестація робочих місць за умовами праці, стану надання 
пільг і компенсацій працюючим у шкідливих умовах. У 2018 році проведено 
27 обстежень суб’єктів господарювання району, надано 46 рекомендацій 
щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, надано 
консультації з даних питань.

З метою забезпечення своєчасного проведення суб’єктами 
господарювання чергових атестацій робочих місць за умовами праці, у 
2018 році керівники та спеціалісти суб’єктів господарювання, на яких 
закінчуються терміни попередніх атестацій, попереджені про необхідність 
проведення атестацій робочих місць, надана консультативна та методична 
допомога.

Станом на 01 листопада 2018 року атестація робочих місць за умовами 
праці проведена на 194 підприємствах, організаціях та установах зі 198, де 
існують робочі місця зі шкідливими і важкими умовами праці. Усього 
атестовано 1915 робочих місць з 1942, які підлягають атестації, що складає 
98,6 %.

Під час проведення обстежень, семінарів-нарад, наданні консультацій 
на підприємствах проводиться роз’яснювальна робота щодо розвитку 
соціального діалогу, сприяння договірному регулюванню соціально-трудових 
відносин, охопленню колдоговірними зобов’язаннями працюючих на
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суб’єктах господарювання району. Надаються рекомендації щодо розробки 
та укладення колективних договорів, змісту колективних договорів.

У ході повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень 
до діючих колективних договорів, здійснювався контроль відповідності їх 
положень вимогам чинного законодавства.

Під час проведення обстежень здійснювався контроль за виконанням 
суб’єктами господарювання зобов’язань колективних договорів.

Протягом 10 місяців 2018 року зареєстровано 26 колективних договорів 
та до 57 діючих колективних договорів були внесені зміни та доповнення.

Станом на 01 листопада 2018 року в районі діють 3 територіальні 
угоди, зобов'язаннями за якими охоплено 31,3 тис. працюючих та 
529 колективних договорів, колдоговірними зобов'язаннями охоплено 
42,7 тис. працюючих.

Значна увага у районі приділяється наданню соціальної допомоги 
особам та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, в першу 
чергу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 
Здійснюється систематичний контроль за умовами проживання дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах.

На обліку служби у справах дітей районної у місті ради перебуває: 
- 27 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. З них 

23 дитини, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 
3 дитини, які зазнали жорстокого поводження та насильства, 1 дитина- 
сирота, яка переміщена з району проведення операції об’єднаних сил;

1.8. Соціальний захист дітей

Діти, які опинились у складних життєвих обставинах
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-145 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
З них -  108 виховується у сім’ях опікунів та піклувальників, 1 6 - у  
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 17 -  перебувають у 
державних закладах, 1 дитина - у Чернігівській обласній дитячій лікарні, 1 -  
у родині родичів (знайомих), 2 -  у центрі медико-соціальної реабілітації 
дітей з інвалідністю «Відродження».

У поточному році рішеннями виконавчого комітету районної у місті 
ради, як органу опіки та піклування, 18 дітям установлений відповідний 
статус.

З метою забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях 
громадян, ведеться робота щодо влаштування дітей із державних інтернатних 
закладів у сім’ї громадян, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї. 
У районі функціонує 8 прийомних сімей, де проживає 14 дітей. Сім’ям, які 
взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, надається консультативна та правова допомога.

З початку 2018 року проведено 195 обстежень умов проживання дітей. 
До батьків, які не в повній мірі виконують свої батьківські обов’язки, 
застосовуються заходи впливу, 59 із них попереджено, на 17 направлено 
подання до Чернігівського відділу поліції Г оловного управління 
Національної поліції в Чернігівській області щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

За десять місяців 2018 року 6 дітей, що потребують соціальної, 
психологічної та інших видів допомоги, направлено до Чернігівського центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації. З батьками дітей проводиться робота щодо створення 
сприятливих умов для повернення їм дітей та запобігання повторному 
влаштуванню.

Також, до служби у справах дітей надійшло близько 150 подань від 
навчальних та медичних закладів. За результатами проведеної роботи 5 дітей 
поставлено на облік служби, ініційовано притягнення до адміністративної 
відповідальності 12 батьків.

Службою у справах дітей районної у місті ради, спільно з 
представниками Чернігівського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області, проводяться рейди з виявлення 
дітей які бродяжать, жебракують, перебувають без батьківського нагляду. 
Всього проведено 43 рейди з метою виявлення дітей даної категорії, у ході 
яких жодної дитини не виявлено.

На кожну дитину з підоблікових категорій ведеться та постійно 
поновлюється банк даних у паперовому та електронному вигляді

2. Основні проблемні питання, що стримують розвиток 
економіки і соціальної сфери

Г оловними проблемними питаннями, що стримують розвиток 
економіки та соціальної сфери району, є:
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- втрата ринків збуту та постачальників промисловими підприємствами 
району, у зв’язку з анексією Криму, військовими діями у зоні проведення 
ООС та складними відносинами з Російською Федерацією;
- невідповідність якості та технологій виготовлення продукції стандартам 
Євросоюзу;
- високий ступінь зносу основних виробничих потужностей при недостатніх 
обсягах інвестицій в основні фонди;
- недоступність кредитних ресурсів на поповнення обігових коштів та велике 
податкове навантаження;
- відсутність державних інвестицій для впровадження нових технологій, 
виробництва нової продукції, технічного переоснащення виробництва 
відповідно до сучасних вимог та стандартів;
- недостатня кількість державних замовлень;
- зростання цін і тарифів на енергоносії, сировину, комплектуючі та 
матеріали, девальвація національної валюти;
- висока енергоємність виробництва, низька енергоефективність житлового 
фонду міста, будівель бюджетної сфери;
- скорочення попиту населення на товари, роботи та послуги на фоні 
скорочення реальних доходів населення;
- тіньова зайнятість та низький рівень оплати праці найманих працівників, 
наявність заборгованості із виплати заробітної плати та сплати страхових 
внесків;
- молодіжне безробіття, висока трудова міграція.

3. Пріоритети розвитку у 2019 році

- виконання у повному обсязі планів капітального та поточного ремонтів 
житлового фонду та об’єктів благоустрою;
- поліпшення технічного стану інженерних мереж, систем водопостачання і 
центрального теплопостачання;
- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, 
зменшення енергоємності виробництва житлових послуг;
- своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;
- вирішення проблем санітарної очистки прибудинкових територій;
- облаштування куточків відпочинку, дитячих ігрових майданчиків;
- створення будинкових комітетів та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків;
- послідовна реалізація, у повному обсязі, державної політики у сфері 
соціального захисту;
- здійснення постійного моніторингу виконання програм соціального захисту 
населення;
- своєчасне та у повному обсязі надання населенню пільг та субсидій на 
оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг;
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- підтримка життєвого рівня вразливих верств населення засобами 
ефективного адресного соціального захисту;
- покращення обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян похилого віку;
- забезпечення дієвого контролю щодо додержання вимог законодавства з 
питань оплати праці та трудових відносин;
- прискорення темпів погашення заборгованості із заробітної плати;
- пропаганда здорового способу життя;
- посилення участі членів громади у місцевому розвитку;
- формування духовності та національної самосвідомості у дітей та молоді, 
правової культури в сім'ї та молодіжному середовищі.
- залучення місцевих товаровиробників до процедур державних закупівель;
- контроль за своєчасним та якісним санітарним утриманням території 
району;
- здійснення подальшого благоустрою території району;
- контроль за дотриманням правил благоустрою міста підприємствами, 
організаціями, установами і мешканцями району;
- розширення співпраці з органами самоорганізації населення;
- залучення підприємств, організацій і установ, населення до прибирання 
територій, прилеглих до підприємств і будівель сектора приватної забудови, 
участі їх у місячниках благоустрою та Днях довкілля, установлених 
санітарних днях прибирання території;
- надання допомоги в організації навчання та перевірки знань з охорони 
праці, контроль за станом цієї роботи на підприємствах, установах та 
організаціях;
- підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення безпечних і 
здорових умов праці, надання достовірної інформації про стан охорони та 
умов праці на підприємствах, установах та організаціях;
- здійснення на підприємствах, установах та організаціях ефективного 
контролю за станом охорони праці;
- удосконалення системи ведення обліку та проведення аналізу даних про 
випадки виробничого травматизму та професійних захворювань на 
підприємствах, установах та організаціях;
- проведення оглядів-конкурсів з питань охорони праці між суб’єктами 
господарювання;
- поширення передового досвіду з питань поліпшення умов та безпеки праці 
серед підприємств, установ та організацій;
вживати заходів щодо попередження дитячої бездоглядності та 
безпритульності;
- виявляти дітей, що залишились без батьківського піклування, надання їм 
відповідного статусу та забезпечення їх влаштування;
- вживати заходи протидії жорстокому поводженню та насильству в сім’ї по 
відношенню до дітей;
- вживати заходи захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та таких, що опинилися у складних 
життєвих обставинах;
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- сприяти діяльності громадських організацій у реалізації проектів та заходів, 
спрямованих на запобігання соціальному сирітству, забезпеченню інтересів 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Заходи, направлені на досягнення стратегічних цілей

Стратегічна ціль №1:,,Ефективна робота підприємств та організацій
району“

Діють районні цільові програми:
- Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
- Програма 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.

Операційна ціль 1.1.: створення безпечного та здорового виробничого 
середовища на підприємствах, в організаціях та установах, мінімізація 
ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 
виробництві.

Завдання 1.1.1.'.сприяння створенню та дієвому функціонуванню систем 
управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях.

Захід В ідповідальний виконавець
1. П роведення обстежень, спільна робота з органами 
держ авного контролю  за дотриманням суб’єктами 
господарю вання району законодавства про охорону праці.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

2. П роведення організаційної підготовки засідань районної 
комісії з питань безпечної ж иттєдіяльності населення.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

3. П равова роз'ясню вальна робота, ш ляхом проведення 
обстежень, сем інарів-нарад з питань охорони праці та 
надання консультацій представникам  підприємств, установ 
та  організацій району.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

4. О прилю днення на офіційному веб-сайті Н овозаводської 
районної у м. Чернігові ради та у ЗМ І інформації щодо 
проведення огляду-конкурсу з питань охорони та умов праці, 
заходів до Всесвітнього дня охорони праці та обліку травматизму 
серед підприємств, установ та організацій району.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

5. П роведення огляд-конкурсу з охорони праці серед 
підприємств, товариств і установ району.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

6. Н адання допом оги в організації навчання та перевірки 
знань з охорони праці, контроль за  станом цієї роботи на 
підприємствах, установах та  організаціях.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

7. П ідвищ ення рівня відповідальності роботодавців за 
створення безпечних і здорових умов праці.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення
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8. Сприяння у забезпеченні працівників усіма необхідними 
засобам и індивідуального захисту, спецодягом  та 
спецвзуттям.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

9. У досконалення системи ведення обліку та  проведення 
аналізу даних про випадки виробничого травматизму та 
професійних захворю вань на підприємствах, в установах.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

10. П ош ирення передового досвіду з питань поліпш ення 
умов та безпеки праці серед підприємств, установ та 
організацій.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

Операційна ціль 1.2.: додержання вимог чинного законодавства про працю на 
суб'єктах господарювання району.

Завдання: забезпечення дієвого контролю щодо додержання вимог
законодавства з питань оплати праці та трудових відносин; прискорення 
темпів погашення заборгованості із заробітної плати та темпів зростання 
заробітної плати на суб'єктах господарювання району.

Захід В ідповідальний виконавець
1. П роведення обстежень, спільна робота з органами 
держ авного контролю  за дотриманням суб’єктами 
господарю вання району законодавства про працю.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

2. Щ отиж невий м оніторинг стану погаш ення 
заборгованості із заробітної плати, складання графіків 
погаш ення заборгованості із заробітної плати, щ омісячне 
заслуховування на засіданнях районної комісії з питань 
забезпечення погаш ення заборгованості із заробітної 
плати, пенсій, інш их соціальних виплат та  контролю  за 
ефективним використанням  бю дж етних кош тів, звітів 
керівників підприємств-борж ників щ одо мож ливих ш ляхів 
та  строків погаш ення заборгованості та  оприлю днення 
інформації щ одо заборгованості із заробітної плати в 
засобах масової інформації.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

3. П роведення правової роз'ясню вальної роботи ш ляхом 
проведення обстежень, сем інарів-нарад з питань оплати 
праці та  трудових відносин та надання консультацій 
представникам  підприємств, установ та організацій.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

Операційна ціль 1.3.: розвиток соціального діалогу, сприяння договірному 
регулюванню соціально-трудових відносин.

Завдання 1.3.1.: забезпечення дієвого контролю щодо додержання вимог 
законодавства з питань атестації робочих місць за умовами праці._________
Захід В ідповідальний виконавець
1. П роведення обстежень, спільна робота з органами 
держ авного контролю  за дотриманням суб’єктами 
господарю вання району законодавства про працю.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

2. Н адання методичної та  консультативної допомоги 
суб’єктам господарю вання району щ одо якісного 
проведення атестації робочих місць за  умовами праці, 
визначення пільг та компенсацій працю ю чим у

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради
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несприятливих умовах, розроблення заходів щ одо 
поліпш ення умов праці за  результатами атестації.
3. Здійснення контролю  за термінами проведення атестації 
робочих місць за  умовами праці, своєчасним і в повному 
обсязі наданням  працівникам  відповідних пільг та 
компенсацій суб’єктами господарю вання району.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

Операційна ціль 1. 4.: взаємозв’язок з підприємствами, установами, 
організаціями району.

Завдання 1.4.1.: відзначення осіб та трудових колективів за високі трудові 
досягнення, активну громадську та благодійну діяльність.__________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. В ідзначення осіб та  трудових колективів за високі 
трудові досягнення, активну громадську та  благодійну 
діяльність, за  поданням  керівника підприємства, ш ляхом 
нагородж ення П очесною  грамотою  Н овозаводської 
районної у м .Чернігові ради та виконавчого комітету або 
оголош ується П одяка голови Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради.

В ідділ кадрової та 
ю ридичної роботи районної 
у місті ради

Стратегічна ціль №2 "Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрою району”

Діють районні цільові програми:
- Програма благоустрою Новозаводського району міста Чернігова на 

2019 -  2020 роки;
- Програма капітального ремонту житлового фонду Новозаводського 

району м. Чернігова на 2019-2020 роки.

Операційна ціль 2.1.: сприяння утриманню та експлуатації житлового фонду.

Завдання 2.1.1.: координація роботи житлово-комунальних підприємств 
району._________________________________________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. О бстеж ення ж итлових будинків для вжиття відповідних 
заходів щ одо проведення експертизи технічного стану 
ж итлових будинків.

В ідділ ж итлово-кому
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

2. С прияння забезпеченню  своєчасної підготовки ж итлового 
фонду району до експлуатації в осінньо-зимовий період.

В ідділ ж итлово-кому
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

3. О бстеж ення ж итла для виріш ення питань безоплатного 
капітального ремонту ж итлового фонду пільгових категорій 
громадян.

В ідділ ж итлово-кому
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

4. Р о з’ясню вально-консультативна робота серед відвідувачів 
та  заявників.

В ідділ ж итлово-кому
нального господарства та
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архітектури районної у 
місті ради

5. Розгляд спірних питань м іж  співвласниками 
домоволодінь.

В ідділ ж итлово-ком у
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

6. К онтроль за  виконанням  П рограм и капітального ремонту 
ж итлового фонду Н овозаводського району м. Чернігова.

В ідділ ж итлово-ком у
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

Операційна ціль 2.2.: видача будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки.

Завдання 2.2.1.: прийняття рішень згідно з чинним законодавством щодо 
забудови приватного сектору та перепланувань і переобладнань у  квартирах 
багатоповерхових житлових будинків.____________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. Розроблення, виготовлення та надання будівельного 

паспорта (внесення зм ін  до будівельного паспорта) 
забудови зем ельної ділянки для реконструкції 
(прибудови, добудови, надбудови) індивідуальних 
(садибних) ж итлових, садових, дачних будинків не вище 
двох поверхів (без урахування м ансардного) площ ею  до 
300 кв. м, будівництва господарських будівель і споруд, 
гаражів у приватному секторі.

В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

2. Затвердж ення та надання містобудівних умов та 
обмеж ень забудови зем ельної ділянки.

В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

3. Н адання дозволів на реконструкцію  квартир у 
багатоповерхових ж итлових будинках, яка не поруш ує 
цілісності несучих конструкцій будинку, приватних 
житлових, садових, одноповерхових відомчих та 
комунальної власності будинків.

В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

4. Затвердж ення актів надання дозволу на експлуатацію  
перепланувань, добудов, надбудов у приватних 
житлових, садових, одноповерхових відомчих та 
комунальної власності будинках, квартир у 
багатоповерхових ж итлових будинках, господарських 
споруд та гараж ів у приватному секторі.

В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

5. Запобігання самочинному будівництву. В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

6. П ритягнення до адмінвідповідальності правопо
руш ників щ одо виконаних переобладнань або 
перепланувань у квартирах.

В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради

7. П ереведення до неж итлового фонду власних квартир 
громадян.

В ідділ ж итлово-ком уналь
ного господарства та 
архітектури
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Операційна ціль 2.3.: розбудова житлової інфраструктури.

Завдання 2.3.1.: надання населенню послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій._______________________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. О птимізація структури та ф інансово-економічної 
діяльності підприємств у виконанні завдань 
обслуговування ж итлового фонду.

К П  «Н овозаводське» міської 
ради
К П  «Ж ЕК -13» міської ради

2. Створення конкурентного середовищ а в житловому 
фонді підприємства для надання послуг з обслуговування 
житла.

К П  «Н овозаводське» міської 
ради
К П  «Ж ЕК -13» міської ради

3. П ідвищ ення енергоефективності використання 
енергоносіїв, зниж ення енергоємності виробництва 
ж итлових послуг.

К П  «Н овозаводське» міської 
ради
К П  «Ж ЕК -13» міської ради

Завдання 2.3.2.: поточний ремонт будинків і споруд та прибудинкових 
територій._____________________________________ ________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. О новлення виробничо-технічної бази підприємства. К П  «Н овозаводське» міської 

ради
К П  «Ж ЕК -13» міської ради

Операційна ціль 2.4.: підвищення якості надання житлово-комунальних 
послуг.

Завдання 2.4.1.: створення розвинутого конкурентного середовища на ринку 
обслуговування житла.__________________________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. Сприяння у створенні ОСББ. К П  «Н овозаводське»,

К П  «Ж ЕК -13» міської ради 
В ідділ соціально-економ іч
ного розвитку та благоуст
рою  районної у місті ради.

2. П осилення впливу меш канців на ум ови свого 
прож ивання та якість обслуговування ж итла ш ляхом 
створення ОСББ.

К П  «Н овозаводське»,
К П  «Ж ЕК -13» міської ради 
В ідділ соціально-економ іч
ного розвитку та благоуст
рою  районної у місті ради.

Операційна ціль 2.5.: поліпшення стану вулично-дорожньої мережі 

Завдання 2.5.1.: покращення стану доріг ._______________________
Захід В ідповідальний виконавець
1. П оточний ремонт проїжджої частини вулиць сектору 
приватної забудови.

В ідділ соціально-економ іч
ного розвитку та благоуст
рою  районної у місті ради

2. П роведення розчистки від снігу проїж дж ої частини 
вулиць сектору приватної забудови.

В ідділ соціально-економ іч
ного розвитку та благоуст
рою  районної у місті ради
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Стратегічна ціль № 3 «Розвиток людського потенціалу 
“Людина - понад усе”»

Діють районні цільові програми:
- Програма надання матеріальної грошової допомоги на поховання 

деяких категорій громадян Новозаводського району м.Чернігова на 
2016-2020 роки”;

- Програма надання додаткових до передбачених законодавством пільг у 
Новозаводському районі м. Чернігова на 2016-2020 роки;

- Програма надання деяких пільг, передбачених чинним законодавством 
України, пільговим категоріям громадян Новозаводського району 
м. Чернігова на 2016 -  2018 роки;
- Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та 
бездоглядності у Новозаводському районі м. Чернігова на 2017-2021 роки.

Операційна ціль 3.1.: реалізація конституційних гарантій та прав громадян на 
соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки 
малозабезпечених сімей, непрацездатних осіб, громадян похилого віку, сімей 
з дітьми, дітей з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей, інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Завдання 3.1.1.: послідовна реалізація в повному обсязі державної політики у  
сфері соціального захисту._______________________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. В часне нарахування та виплата усіх видів соціальної 
допомоги та ж итлових субсидій, забезпечення надання 
додаткових послуг малозабезпеченим  та одиноким 
непрацездатним громадянам.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

2. Я кісне та  своєчасне надання додаткових пільг та 
гарантій за  рахунок кош тів місцевого бю джету, відповідно 
до міських програм.

У правління праці та  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

3. Інформ ування населення з питань надання пільг та 
призначення ж итлових субсидій через засоби масової 
інформації (газети, телебачення) та  розм іщ ення 
інф ормаційних матеріалів на сайті районної у місті ради.

У правління праці т а  соціаль
ного захисту населення 
районної у місті ради

4.В иявлення одиноких непрацездатних громадян та осіб з 
інвалідністю .

Територіальний центр со
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

5.О бстеж ення матеріально-побутових умов підопічних 
територіального центру для виявлення їх потреб.

Територіальний центр со
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)
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Завдання 3.1.2.: надання мешканцям району якісних ̂ соціальних послуг.
Захід В ідповідальний виконавець

1. Створення та забезпечення функціонування Ц ентру 
соціальних та інш их адм іністративних послуг в форматі 
«П розорий офіс».

Н овозаводська районна у 
м .Чернігові рада

2. П ідвищ ення якості надання підопічним територіального 
центру соціальних послуг.

Територіальний центр со
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

3. Н адання транспортних засобів для підопічних 
Територіального центру соціального обслуговування на 
умовах „С оціального таксі“ .

Територіальний центр со
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

Операційна ціль 4.1.: Поліпшення становища дітей, що проживають у 
неблагополучних сім’ях, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Завдання 4.1.1.: попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.
Захід В ідповідальний виконавець

1. П роведення цільових рейдів по виявленню  неповнолітніх, 
які схильні до бродяжництва, ж ебрацтва та інш их 
негативних проявів.
2. Н адання соціальної, психологічної та  інш их видів 
допом ог дітям, які потребую ть такої допомоги.

С луж ба у справах дітей 
Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Завдання 4.1.2.: виявлення дітей без батьківського піклування.
Захід В ідповідальний виконавець

1. Н адання дітям  без батьківського піклування відповідного 
статусу та  забезпечення їх  влаш тування.

С луж ба у справах дітей 
Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Завдання 4.1.3.: виявлення дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів.____________________________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. Н адання постраж далим дітям  відповідного статусу. С луж ба у справах дітей 

Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Завдання 4.1.4.: протидія жорстокому поводженню та насильству в сім 'ї по 
відношенню до дітей.

Захід В ідповідальний виконавець
1. П роведення профілактичної роботи в сім ’ях.
2. Ізолю вання дітей від дж ерела насильства.

С луж ба у справах дітей 
Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Завдання 4.1.5.: захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та таких, що опинилися в складних 
життєвих обставинах.
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Захід В ідповідальний виконавець
І.Н аправлення охоронних листів до відповідних органів 
управління.

С луж ба у справах дітей 
Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Завдання 4.1.6.: заохочення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування до навчання.

Захід В ідповідальний виконавець
1. Н адання винагороди районної у місті ради дітям, що 
навчаю ться на високому та достатньому рівні, матеріальної 
допомоги перш окласникам  та випускникам  шкіл.

Н овозаводська районна у 
м .Чернігові рада 
С луж ба у справах дітей 
Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Завдання 4.1.7.: забезпечення реалізації права дітей на виховання у  сім ’ях 
громадян.

Захід В ідповідальний виконавець
1. В лаш тування дітей із держ авних інтернатних закладів в 
сім ’ї громадян, дитячі будинки сімейного типу та прийомні 
сім ’ї.
2. Н адання сім ’ям, які взяли на виховання д ітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
консультативної та  правової допомоги.

Н овозаводська районна у 
м .Чернігові рада 
С луж ба у справах дітей 
Н овозаводської районної у 
м .Чернігові ради

Стратегічна ціль №4 ’’Розвиток територіальної.“

Діє районна цільова програма:
- Програма сприяння діяльності вуличних комітетів в Новозаводському 

районі м. Чернігова на 2016 -  2020 роки.

Операційна ціль 5.1.: Розвиток інституцій громадянського суспільства в 
районі.

Завдання 5.1.1.: забезпечення тісної взаємодії між органами місцевого 
самоврядування району та інститутом громадянського суспільства; 
сприяння інститутам громадянського суспільства району у  їх діяльності.

Захід В ідповідальний виконавець
1. П осилення спромож ності інститутів громадянського 
суспільства щ одо виконання їх  статутних завдань, 
покращ ення ім ідж у органів м ісцевого самоврядування 
серед громадськості.

інститути громадянського 
суспільства району, органи 
м ісцевого самоврядування

2. Н адання методологічної та  організаційної допомоги 
меш канцям  сектору приватної забудови при створенні 
органів самоорганізації населення.

органи місцевого 
самоврядування

3. Інформування населення через громадські організації, 
політичні осередки, голів вуличних комітетів про 
діяльність та  результати роботи органів місцевого 
сам оврядування та органів держ авної влади

органи місцевого 
самоврядування, 
громадські організації, 
голови вуличних комітетів
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4. Сприяння участі меш канців сектору приватної 
забудови у розбудові інфраструктури та благоустрою  
території міста.

органи місцевого 
самоврядування, 
громадські організації, 
голови вуличних комітетів

Завдання 5.1.2.: створення системи інформування населення та отримання 
зворотнього зв'язку._____________________________________________________

Захід В ідповідальний виконавець
1. О собистий прийом громадян керівниками районної у 
місті ради у трудових колективах за  місцем проживання.

Загальний відділ районної у 
місті ради

2. П роведення систематичних зустрічей депутатів, 
представників виконавчих органів з меш канцями 
району.

Загальний відділ, 
організаційний відділ районної 
у місті ради

3. П ублічність та  прозорість бю дж етного процесу. О рганізаційний відділ 
районної у місті ради 
Ф інансове управління 
районної у місті ради



Додатки до Програми 
економічного і соціального 
розвитку Новозаводського 
району міста Чернігова 
на 2019 рік

Таблиці основних показників по напрямках роботи
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КП "Новозаводське" міської ради
№

Н а зв а

З ап л ан о в ан о В и к о н а н о  н а
0 1 .1 1 .2 0 1 8 р .

П р о гн о з  н а  2 0 1 9  р ік

К іл ь к ість
К о ш ти

(ти с .гр н .)
К іл ь к ість

К о ш ти
(ти с .гр н .)

К іл ь к ість
К о ш ти

(ти с .гр н )

1 Р е м о н т  п о к р іве л ь 34 0 0  м 2 500 ,0 2 5 4 4  м 2 569,5 2 0 0 0  м 2 300 ,0

2 Р е м о н т  с и сте м  Т П 160 м .п 70 ,0 162 м.п. 65 ,0
60 м .п . 35 ,0

3
Р е м о н т  с и сте м  Х В П  т а  
В В

670  м .п . 700 ,0 681 м .п . 750 ,0
500  м .п . 530 ,0

4 Р е м о н т  с и сте м  Г В П 70 м .п . 35 ,0 72 м .п 41 ,0 20  м .п . 10,0

5 Р е м о н т  п ід ’їзд ів 75 ш т. 2 5 0 0 ,0 69 ш т. 2 176,3 60 ш т. 1900 ,0

6
Р е м о н т  ш в ів  ст ін о в и х  
п ан ел ей

2 1 0 0 м .п . 450 ,0 3648  м .п . 753 ,0
2 0 0 0 ,0 м .п 420 ,0

7 Р е м о н т  ел е к т р о щ и т о в и х 14 ш т. 20 ,0 14 ш т. 19,0 16 ш т. 2 5 ,0

8 К о зи р к и  б ал к о н ів - - - - - -

9 Д В К 5 буд . 10,0 5 буд. 9,5 7буд. 2 0 ,0

10
К а п іт а л ь н и й  р е м о н т  
л іф т ів

- - - -
10,0 1000 ,0

11 З н о с  а в а р ій н и х  д ер ев 110 100,0 119 100,0 130 150,0

КП "ЖЕК-13" міської ради
№

Н а зв а

З ап л ан о в ан о В и к о н а н о  н а
0 1 .1 1 .2 0 1 8 р .

П р о гн о з  н а  2 0 1 9  р ік

К іл ь к ість
К о ш ти

(ти с .гр н .)
К іл ь к ість

К о ш ти
(ти с .гр н .)

К іл ь к ість
К о ш ти

(ти с .гр н .)

1 Р е м о н т  п о к р іве л ь 820м 2 96,8 9 1 9 ,7 м 2 112,7 600 75

2 Р е м о н т  с и сте м  Т П 0 м /1 2 ш т 24 35,5м/12шт 29 ,2 0 0

3 Р е м о н т  с и сте м  Х В П 0 0 4 8 м /8 4 ш т 35,3 5 0 ш т 10

4 Р е м о н т  с и сте м  Г В П - - - - - -

5 Р е м о н т  п ід ’їзд ів 9 ш т. 102,9 8 ш т. 256 ,3 5ш т. 125

6
Р е м о н т  ш в ів  ст ін о в и х  
п ан ел ей

1780 м 247 ,3 1147 353 ,6
300 90

7
Р ем о н т
ел е к т р о щ и т о в и х

- - - -
7 14
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8 К о зи р к и  б ал к о н ів 3 11 3 14 7 24,5

9 Д В К 4 буд . 2 4 б у д 2 ,4 4 буд 2

10
К а п іт а л ь н и й  р е м о н т  
л іф т ів

- - - -
3 6 ш т 3600

11 З н о с  а в а р ій н и х  д ер ев 35 2 7 ш т 30

Соціальний захист населення

П оказники
О диниці
вим іру

2017 р. 
ф актично

2018 р.
оч ікуване

2019 р. 
прогноз

2018 р.
до

2019 р.,
%

Д ЕРЖ А В Н А  ДО П О М О ГА :

В сього надано, в т.ч.: тис. грн.
м алозабезпеченим  сім ’ям тис. грн. 21061,0 29700,0 32670 110

одерж увачів осіб 827 1100 1210 110
сім ’я м  з  діт ьми тис. грн. 75385,9 80341,5 88375,6 110

одерж увачів осіб 6011 7092 7801 110
інвалідам  з  дит инст ва т а

діт ям -інвалідам
тис.грн. 24867,5 31990,4 35189,4 110

одерж увачів осіб 1270 1320 1452 110

ТЕРИ ТО РІА Л ЬН И Й  ЦЕНТР:

В сього обслуговується осіб 1288 1324 1383 104
В ідділення соц іальної допомоги

осіб 912 920 935 102
вдома

В ідділення денного перебування осіб 302 312 333 107
В ідділення орган ізац ії надання

осіб 74 92 115 125
адресної нат уральної допомоги

Н адано грош ово ї т а нат уральної тис. грн.
допом оги , в т .ч.:

за  рахунок бю джету тис. грн. 23,3 25,0 28,0 112
за рахунок спецкош тів тис. грн. 76,2 80,0 86,0 107
за рахунок благодійної допомоги тис. грн. 29,2 69,0 40,0 58

СУБСИДІЇ:

О держ ую т ь субсидії сімей 27773 16800 16800 100
П ризначено субсидій субсидії 33350 24426 24426 100

Сума призначених субсидій млн грн 269,31 13,6 13,6 100
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Охорона праці

Показники Одиниця
виміру 2017р.

Очікувані на
2018р.

Прогноз на 
2019р.

%
до 2019р.

і 2 3 5 6 7

Обстежено
підприємств одиниць 38 35 44 125,8

Оплата праці та трудові відносини

Показники Одиниця
виміру 2017р. Очікувані за

2018р.
Прогноз на 

2019р.

%
до 2019 р.

і 2 3 4 6 7

Обстежено
підприємств одиниць 102 58 82 141,4

Умови праці

Показники Одиниця
виміру 2017р.

Очікувані 

за 2018р.

Прогноз
на

2019р.

%
до

2019р.

1 2 3 5 6 7

Обстежено підприємств одиниць 37 35 44 125,8

Реєстрація колективних договорів

Показники Одиниця
виміру 2017р. Очікувані 

за 2018р.

Прогноз
на

2019р.

%
до

2019р.

1 2 3 4 6 7

Кількість діючих колективних 
договорів одиниць 522 530 540 101,9
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Зареєстровано колективних 
договорів одиниць 61 30 40 1 33 ,4

Зареєстровано змін і доповнень 
до діючих раніше зареєстрованих 

колективних договорів
одиниць 100 67 81 120,9

Захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи

П оказники

О
ди

н
и

ц
і

ви
м

ір
у

2017 р. 
ф актично

2018 р.
оч ікуване

2019 р. 
прогноз

2018 р.
до

2019 р.,
%

К ІЛ Ь К ІС ТЬ  П О С ТРА Ж Д А Л И Х : осіб 3221 3167 3113 101

в т.ч. діти осіб 624 575 547 105

Одержують компенсаційні виплати осіб 1833 1810 1787 101

В икористання кош тів
тис.
грн 5875,6 5878,4 5881,0 100


