
  

  УКРАЇНА 

 
 НОВОЗАВОДСЬКА  РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про  визначення  працівників, 

відповідальних   за   перевірку  

санітарного стану об’єктів бла-   

гоустрою   Новозаводського  

району м.Чернігова 

Відповідно до ст.ст. 17, 18, 40  Закону  України “Про благоустрій  

населених  пунктів”, ст.ст. 30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  з  метою  здійснення  самоврядного  контролю  у  сфері  

благоустрою  територій  району зобов’язую: 

1. Визначити працівників, відповідальних за перевірку санітарного стану 

об’єктів  благоустрою  Новозаводського  району м.Чернігова: 

 

вул. Івана Мазепи (від меморіалу “Танк” 

до ПО “Хімтекстильмаш”) 
- Башинський Д.А.  

вул. Івана Мазепи (від просп. Миру до 

меморіалу “Танк”) 
- Калінін А.В. 

просп. Перемоги (пл. Перемоги, від вул. 

Хлібопекарської до вокзалу ст. Чернігів) 
- Шафрай О.В. 

вул. Музична, Промислова - Кравченко В.Д. 

вул. Інструментальна - Бондаренко О.Ю. 

вул. Кирпоноса, Князя Чорного - Сергієнко  Т.І. 

вул. В'ячеслава Чорновола - Череднікова Л.А. 

вул. Толстого  - Соловей  А.А. 

вул. Красносільського, Незалежності -
- 

Нестеренко  С.М. 

Разумейко Н.В 

вул. Івана Богуна, Самострова - Шкут І.В. 

вул. Жабинського, Старобілоуська  

(від вул. Жабинського до кінця) 
- Рубаник  А.М. 
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вул. Реміснича парна сторона - Глаголева  С.В 

 

вул. Реміснича непарна сторона - Савчук Д.Г. 

Старобілоуська (від вул. Мазепи, 19 до 

вул Жабинського) 
- Петренко Ю.І. 

вул. Індустріальна - Камінська  Н.В. 

вул. Козацька - Василець Т.М. 

вул. Любецька (від вул. Мазепи до  

ПАТ “Млибор”) 

- Мазур  В.Ф. 

вул. В.Дрозда, Тичини, Ремзаводська - Свинар О.Г. 

вул. Ціолковського (до меморіалу), Попова - Назаренко  Ю.А. 

вул. Громадська  - Ільєнко  О.В. 

вул. Ушинського - Змійок  А.А. 

вул. Єлецька, Магістратська - Субботіна Т.Ю. 

вул. 1-ї  Гвардійської Армії, Шевчука - Попович  І.М. 

вул. Дніпровська - Бондаренко Н.Л. 

вул. Гагаріна  

(від вул. Дніпровської до кінця) 
- Сенченко Н.В. 

вул. Ріпкінська, Гагаріна  

(від мосту до вул. Дніпровської) 
- Бондаренко  А.М. 

просп. Перемоги (від просп. Миру до 

вул. Хлібопекарської (Воровського) 
- Довбня І.В. 

вул. Попудренка   Колмакова М.О. 

вул. Коцюбинського - Кубрак І.М. 

вул. Ринкова, Воскресенська, Олегове 

поле (з прилеглими вулицями), 

Хлібопекарська 

- відділ обліку та звітності районної 

у місті ради (Кузюра Н.Ф.) 

вул. Ціолковського (від меморіалу до 

вул. Івана Мазепи), селище “Айстра” 
- фінансове управління районної у 

місті ради (Данильченко Н.Л.) 

мікрорайон  “Шерстянка” - територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Новозаводсь-

кого району м. Чернігова 

мікрорайон “Нижня Лісковиця”  

(вул. Лісковицька, Ільїнська, Бланка, 

Варзара, Ушакова з провулками та 

прилеглими вулицями) 

- відділ з питань обслуговування 

осіб з інвалідністю, ветеранів вій-

ни та праці управління праці та 

соціального захисту населення 

районної у місті ради (Бондар І.В.)  
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мікрорайон “Нижня Лісковиця”  

вул. Успенська, Нахімова з провулками 

та прилеглими вулицями 

- відділ у справах захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

управління праці та соціального 

захисту населення районної у 

місті ради (Пінчук Т.П.) 

мікрорайон “Верхня Лісковиця”  

(вул. Суворова, Межова, І.Максимовича, 

Ватутіна, Колоскових з провулками та 

прилеглими вулицями)  

- відділ по контролю за цільовим 

використанням коштів управління 

праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради 

(Щербаненко О.Г.) 

мікрорайон “Верхня Лісковиця”  

(вул. Сіверянська, Л.Українки,  Десняка, 

Холодний Яр) 

- Кравець Г.М. 

мікрорайон “Красний Хутір” 

(вул. Франка, Широка з провулками та 

прилеглими вулицями) 

- відділ персоніфікованого обліку 

управління праці та соціального 

захисту населення  районної у 

місті ради (Максименко В.В.) 

мікрорайон “Нова Подусівка” 

(вул. Курська, Черкаська, Забарівська, 

Костромська, Орловська з провулками та 

прилеглими вулицями) 

- відділ організаційно-

інформаційної роботи та нагляду 

за призначенням пенсій 

управління праці та соціального 

захисту населення районної у 

місті ради (Коломієць  Н.Г.) 

мікрорайон с. Масани  

(вул. Квітнева, Елеваторна з провулками 

та прилеглими вулицями) 

- відділ праці управління праці та 

соціального захисту населення  

районної у місті ради  

(Федориніч Є.Є.) 

території навчальних закладів - Ципуринда  О.М. 

 2. Про санітарний стан об'єктів благоустрою інформувати відділ 

соціально-економічного розвитку та благоустрою районної у місті ради. 

 3. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

районної у місті ради від 06 квітня 2018 року № 53-р „Про визначення 

працівників, відповідальних за перевірку санітарного стану об’єктів 

благоустрою Новозаводського району”. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної у місті ради ВЕЛІГОРСЬКОГО В. 

 

Голова районної у місті ради                         Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 


