
П Р О Т О К О Л 
 

сімнадцятої сесії Новозаводської районної   

у м. Чернігові ради сьомого скликання 
 

                                                                                               21 грудня 2018 року 
 

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

роботі сесії 26 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 програму економічного і соціального розвитку району на  

2019 рік. 

2. Про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2018 року. 

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” зі  змінами 

(№ 14/VII-112, № 15/VII-115, № 16/VII-120). 

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

2017 року №12/ VII-102 “Про додаткові до передбачених законодавством 

пільги” 

5. Про додаткові до передбачених законодавством пільги. 

6. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 грудня 2015 

року №2/VII-17 “Про затвердження Програми “Надання матеріальної грошової 

допомоги на поховання деяких категорій громадян Новозаводського району 

м. Чернігова на 2016-2020 роки. 

7. Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Новозаводському районі м. Чернігова на 2019 рік. 

8. Про районний у місті бюджет на 2019 рік. 

9. Про установлення надбавки за високі досягнення у праці голові 

районної у місті ради. 

10. Про установлення надбавки за високі досягнення у праці заступникові 

голови районної у місті ради. 

11. Про установлення надбавки за високі досягнення у праці заступнику 

голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-

керуючому справами виконкому. 
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12. Про орієнтовний план роботи Новозаводської районної у м. Чернігові 

ради на 2019 рік. 

13. Про зміни до Положення про управління праці та соціального захисту 

населення  Новозаводської  районної  у  м. Чернігові  ради. 

14. Про структуру та граничну чисельність територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новозаводського 

району м. Чернігова.  

15. Різне. 

Порядок денний та регламент роботи сесії, зі змінами, затверджено 

депутатами одноголосно. 

1. Слухали: “Про програму економічного і соціального розвитку району 

на 2019 рік”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-127 “Про програму 

економічного і соціального розвитку району на 2019 рік ”, як рішення районної 

у місті ради. 

    Прийнято одноголосно. 

2. Слухали: “Про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців  

2018 року”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-128 “Про виконання 

районного у місті бюджету за 9 місяців 2018 року”, як рішення районної у місті 

ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 2. 

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” зі  

змінами (№ 14/VII-112, № 15/VII-115, № 16/VII-120)”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-129 “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” зі  змінами (№ 14/VII-112,  

№ 15/VII-115, № 16/VII-120)”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 3. 

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

22 грудня 2017 року №12/ VII-102 “Про додаткові до передбачених 

законодавством пільги”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-130 “Про внесення змін 

до  рішення районної у місті ради від 22  грудня 2017 року №12/ VII-102 “Про 

додаткові до передбачених законодавством пільги”, як рішення районної у місті 

ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 6. 
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5. Слухали: “Про додаткові до передбачених законодавством пільги”.  

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-131 “Про додаткові до 

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

Прийнято більшістю голосів: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 1. 

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

29 грудня 2015 року №2/VII-17 “Про затвердження Програми “Надання 

матеріальної грошової допомоги на поховання деяких категорій громадян 

Новозаводського району м. Чернігова на 2016-2020 роки”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-132 “Про внесення змін 

до рішення районної у місті ради від 29 грудня 2015 року №2/VII-17 “Про 

затвердження Програми “Надання матеріальної грошової допомоги на 

поховання деяких категорій громадян Новозаводського району м. Чернігова на 

2016-2020 роки”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно. 

7. Слухали: “Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Новозаводському районі м. Чернігова на 2019 рік”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-133 “Про Програму 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 

Новозаводському районі м. Чернігова на 2019 рік”, як рішення районної у місті 

ради. 

Прийнято одноголосно. 

8. Слухали: “Про районний у місті бюджет на 2019 рік”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-134 “Про районний у 

місті бюджет на 2019 рік”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 2. 

9. Слухали: “Про установлення надбавки за високі досягнення у праці 

голові районної у місті ради”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-135 “Про установлення 

надбавки за високі досягнення у праці голові районної у місті ради”, як рішення 

районної у місті ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 25, «не взяли участь у голосуванні» - 1. 

10. Слухали: “Про установлення надбавки за високі досягнення у праці 

заступникові голови районної у місті ради”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-136 “Про установлення 

надбавки за високі досягнення у праці заступникові голови районної у місті 

ради”, як рішення районної у місті ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 25, «не взяли участь у голосуванні» - 1. 
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11. Слухали: “Про установлення надбавки за високі досягнення у праці 

заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих 

органів ради-керуючому справами виконкому”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-137 “Про установлення 

надбавки за високі досягнення у праці заступнику голови районної у місті ради 

з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючому справами виконкому”, 

як рішення районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно. 

12. Слухали: “Про орієнтовний план роботи Новозаводської районної у 

м. Чернігові ради на 2019 рік”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-138 “Про орієнтовний 

план роботи Новозаводської районної у м. Чернігові ради на 2019 рік”, як 

рішення районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно. 

13. Слухали: “Про зміни до Положення про управління праці та 

соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 17/VII-139 “Про зміни до 

Положення про управління праці та соціального захисту населення 

Новозаводської районної у м. Чернігові ради”, як рішення районної у місті 

ради. 

Прийнято одноголосно. 

14. Слухали: “Про структуру та граничну чисельність територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Новозаводського району м. Чернігова”. 

Вирішили: Проект рішення № 17/VII-140 “Про структуру та граничну 

чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Новозаводського району м. Чернігова” відповідно до ч. 5  

ст. 31 Регламенту Новозаводської районної у м. Чернігові ради VII скликання 

зняти з розгляду, як такий, що не прийнятий за основу. 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 2, «утримались» - 7. 

15. “Різне”. 

З даного питання інформації депутатів не заслуховувались. 

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 


