
П Р О Т О К О Л 
 

дев'ятнадцятої сесії Новозаводської районної   

у м. Чернігові ради сьомого скликання 
 

                                                                                               14 червня 2019 року 
 

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

сесії 23 депутати. 
 

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 виконання районного у місті бюджету за І квартал 2019 року. 

2. Про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення. 

3. Про зміни у складі адміністративної комісії при виконкомі районної у 

місті ради. 

4. Про внесення змін до Положення про управління праці та соціального 

захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради. 

5. Про депутатський запит депутата районної у місті ради Федорченко О.П. 

6. Різне. 

На початку пленарного засідання сесії питання “Про депутатський запит 

депутата районної у місті ради Федорченко О.П.” було додано до порядку 

денного. 

Порядок денний та регламент роботи сесії, зі змінами, затверджено 

депутатами одноголосно. 

1. Слухали: “Про виконання районного у місті бюджету за І квартал 

2019 року”. 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 19/VII-144 “Про виконання 

районного у місті бюджету за І квартал 2019 року”, як рішення районної у місті 

ради. 

    Прийнято більшістю голосів: «за» - 22, «утримався» - 1. 

2. Слухали: “Про надання дозволу на створення органів самоорганізації 

населення”. 
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 Вирішили: Прийняти проект рішення № 19/VII-145 “Про надання 

дозволу на створення органів самоорганізації населення”, як рішення районної у 

місті ради. 

Прийнято більшістю голосів: «за» - 22, «утримався» - 1. 

 
3. Слухали: “Про зміни у складі адміністративної комісії при виконкомі 

районної у місті ради”. 
 

Вирішили: Прийняти проект рішення № 19/VII-146  “Про зміни у складі 
адміністративної комісії при виконкомі районної у місті ради”, як рішення 
районної у місті ради. 

Прийнято одноголосно . 

4. Слухали: “Про внесення змін до Положення про управління праці та 

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

Вирішили:  Прийняти проект рішення № 19/VII-147 “Про внесення змін до 

Положення про управління праці та соціального захисту населення 

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

Прийнято одноголосно . 

5. Слухали: “Про депутатський запит депутата районної у місті ради  

Федорченко О.П.”.  

Вирішили:  Прийняти проект рішення № 19/VII-148 “Про депутатський 

запит депутата районної у місті ради Федорченко О.П.”, як рішення районної у 

місті ради. 

Прийнято одноголосно . 

6. “Різне”.  

На розгляд депутатів було винесено лист Чернігівської міської ради 

№ 537/2019/1-04 від 06.06.2019 року про винесення на розгляд чергової сесії 

міської ради питання про неутворення районних у місті Чернігові рад на наступне 

восьме скликання та в подальшому. Депутати висловили одноголосну позицію 

щодо недоцільності припинення діяльності районних у місті рад на наступне 

скликання та в подальшому. 

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.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 


