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Вступ 
 

Програма економічного і соціального розвитку Новозаводського 
району міста Чернігова на 2020 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 2020 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 проєкту 
державного бюджету”. 

У Програмі відображено економічний і соціальний стан району та 
зміни, які відбулися протягом 2019 року, головні проблеми, що стримують 
розвиток економіки та соціальної сфери.  

Намічені основні пріоритети розвитку, визначені завдання на 2020 рік, 
виконання яких забезпечить досягнення цілей та вирішення ряду проблем у 
економіці та соціальній сфері.  
 

1. Аналіз економічного і соціального стану району у 2019 році 
 
1.1. Охорона праці на підприємствах та організаціях району 
 

З метою створення безпечного та здорового виробничого середовища 
на підприємствах, в організаціях та установах, мінімізації ризиків 
виробничого травматизму, професійних захворювань, протягом десяти 
місяців 2019 року проведено 23 обстеження суб’єктів господарювання. 
Підприємствам, організаціям та установам району надано відповідні 
рекомендацій щодо усунення недоліків з дотримання вимог чинного 
законодавства та нормативних актів з охорони праці. Особлива увага 
приділялася виконанню комплексних заходів для досягнення установлених 
нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, питанням навчання, 
інструктажу та перевірки знань працюючих. 

Проведена організаційна підготовка чотирьох засідань районної комісії 
з питань безпечної життєдіяльності населення, на яких розглянуті питання з 
охорони праці, прийняті рішення по поліпшенню стану охорони праці на 
окремих підприємствах району та   організації цієї роботи в районі.   

Проведено районний огляд-конкурс з питань охорони праці, 
підготовлені матеріали щодо підбиття його підсумків, нагороджено 
колективи-переможці та колективи підприємств і організацій, що показали 
високі результати та прийняли активну участь у його проведенні.  
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За десять місяців 2019 року на підприємствах району зареєстровано  
14 нещасних випадків виробничого травматизму, у тому числі один випадок 
зі смертельним наслідком (за аналогічний період 2018 року – 15), який мав 
місце на ПрАТ «Чернігівський механічний завод».   

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 -  головні завдання для підприємств та організацій.  

Протягом 10 місяців 2019 року на підприємствах проведено 33 
обстеження з питань оплати праці та трудових відносин, керівникам 
суб’єктів господарювання надано 231 рекомендація щодо дотримання вимог 
чинного законодавства, виконання яких знаходиться на контролі.  
 Щотижнево проводиться моніторинг стану заборгованості із заробітної 
плати та визначаються можливості підприємств-боржників щодо строків 
ліквідації заборгованості. 
 На 01 січня 2019 року заборгованість із заробітної плати мали три 
економічно активних суб’єкта господарювання району, сума заборгованості 
на яких становила 3836,9 тис. грн та чотири підприємства, що призупинили 
діяльність – 2850,5 тис. грн. Загальна сума заборгованості складала  
6687,4 тис. грн. 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати 

4545,1 3572,7
6508,6

3858,3

0
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10000
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Підприємствами-боржниками (ПрАТ «КСК «Чексіл», ДП «Чернігів-

торф», ТОВ «Роллінг Геймз», філія «Чернігівський державний обласний 
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» та  
ЧФ ПП «Компанія «ІнексУкрПаркет») були укладені графіки погашення  
заборгованості та визначені строки її погашення. 

За результатами ужитих заходів, на 01 листопада 2019 року 
заборгованість із заробітної плати мали чотири суб’єкта господарювання 
району: три економічно активних підприємства (ДП «Чернігівторф»,  
ПрАТ «КСК «Чексіл», ТОВ «Роллінг Геймз») сума заборгованості на яких 
становила 2730,6 тис. грн та одне підприємство, що призупинило діяльність 
(ЧФ ПП «Компанія «ІнексУкрПаркет») сума заборгованості – 1127,7 тис. грн. 
Загальна сума заборгованості – 3858,3 тис. грн, що на 42,3 % менше від суми 
заборгованості яка була на 01 січня 2019 року.     
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У поточному році проведено дев’ять засідань районної комісії з питань 
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших 
соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних 
коштів. Заслухано 32 звіти керівників суб’єктів господарювання, які мали 
заборгованість із заробітної плати, виплату заробітної плати нижчої 
законодавчо установленого мінімуму, у зв’язку з неповною зайнятістю 
працівників (ДП "Чернігівторф", ПрАТ "КСК "Чексіл", ТОВ "Роллінг Геймз", 
ТОВ "Чернігівська чайна компанія", ДП ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС" 
"Автоінвестстрой–Чернігів", ТОВ "Смачна паляниця", ПП "Сіверподукт", 
ТОВ "Тріумф", ТОВ "Фенстер", ТОВ "Ашер", ТОВ "Укрінструмент",  
ПрАТ "Чернігівське АТП 17462", ТОВ "Фірма "Чернігівторгсервіс", 
АТ "Хімтексильмаш", ДП "ХТМ-Сервіс" АТ "Хімтексильмаш"). 

Здійснювався контроль якості проведення атестації робочих місць за 
умовами праці, стану надання пільг і компенсацій працюючим у шкідливих 
умовах. Проведено 31 обстеження суб’єктів господарювання району та 
надано рекомендації щодо усунення порушень вимог нормативно-правових 
актів.   

Суб’єктам господарювання надана консультативна та методична 
допомога для своєчасного проведенння чергових атестацій робочих місць за 
умовами праці.  

Атестація робочих місць за умовами праці проведена на  
196 підприємствах, організаціях та установах зі 199, де існують робочі місця 
із шкідливими і важкими умовами праці. Усього атестовано 1962 робочих 
місця з 1988, які підлягають атестації, що складає  98,7  %. 

Надавалися рекомендації щодо розробки та укладення колективних 
договорів, змісту колективних договорів, здійснювався контроль за 
виконанням суб’єктами господарювання зобов’язань відповідно до 
колективних договорів. 

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

Щоквартально в газеті «Чернігівські відомості» та на офіційному 
вебсайті  Новозаводської районної у м. Чернігові ради надається інформація 
про повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.  

У поточному році зареєстровано 29 колективних договорів та до  
55 діючих колективних договорів внесені зміни та доповнення. 

Діють 3 територіальні угоди, зобов’язаннями за якими охоплено  
31,3 тис. працівників та 532 колективних договори, колдоговірними 
зобов’язаннями охоплено 43,2 тис. працівників. 

За високі трудові досягнення, активну громадську та благодійну 
діяльність нагороджено Почесною грамотою районною у місті ради та 
виконавчого комітету 43 осособи та 14 трудових колективів району. 
Оголошено Подяку голови районної у місті ради 37 особам та 6 трудовим 
колективам. Загалом вручено 100 відзнак районної у місті ради. 
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1.2.   Житлово-комунальне господарство 
 

Відділом житлово-комунального господарства та архітектури районної 
у місті ради, у межах повноважень, здійснювалася координація роботи 
житлово-комунальних підприємств району: 
- проведено комісійне обстеження житлових будинків для вжиття 
відповідних заходів щодо проведення експертизи технічного стану житлових 
будинків, надані пропозиції щодо 3 житлових будинків; 
- для своєчасної та якісної підготовки до опалювального сезону  
2019-2020 роки опрацьовувалась інформація від підприємств, що надають 
послуги з утримання житлового фонду щодо забезпеченню своєчасної 
підготовки житлового фонду району до експлуатації в осінньо-зимовий 
період; 
- проводилося обстеження житла для вирішення питань безоплатного 
капітального ремонту житлового фонду пільгових категорій громадян. 
Відповідно до  Книги обліку, на черзі перебуває 19 інвалідів війни, ремонт 
житла яких буде виконано за рахунок субвенції з місцевого бюджету, при її 
надходженні; 
- проводилася роз’яснювально-консультативна робота серед відвідувачів та 
заявників. Надано усні консультації щодо питань самочинного будівництва, 
прийняття в експлуатацію будівель та споруд у тому числі, які збудовані без 
дозволу на початок будівельних робіт, прийняття в експлуатацію балконів; 
- проводилася відповідна робота для вирішення спірних питань між 
співвласниками домоволодінь. Здебільшого, громадяни звертаються щодо 
порушення норм добросусідства; 
- на контролі виконання Програми капітального ремонту житлового фонду  
Новозаводського  району м. Чернігова: 
- здійснено виїзди за 120 адресами з розгляду питань індивідуального 
будівництва, скарг та звернень громадян; 
- опрацьовано та перевірено 20 пакетів документів за зверненнями громадян з 
питання надання будівельних паспортів забудови земельних ділянок.          
Виготовлено 18 будівельних паспортів та внесено зміни до 2 паспортів; 
- проводилася відповідна робота для запобіганню самочинному будівництву, 
переобладнанню та притягненню до адмінвідповідальності правопорушників; 
- розглянуто 17 заяв, перевірено надані до заяви документи та підготовлено 
п’ять проектів рішень міської ради з питання переведення до нежитлового 
фонду власних квартир громадян; 
- спільно з відповідними виконавчими органами, проведено обстеження 33 
садових та дачних будинків для переведення їх у житлові. 

Комунальними та житлово-експлуатаційними дільницями підприємств 
усіх форм власності була забезпечена безперебійна робота технічно-
експлуатаційних підрозділів з обслуговування житлового фонду. 
Утримувалось в робочому стані 928 багатоквартирних будинків. У значної 
частини будинків закінчився  нормативний строк експлуатації. 

У районі здійснюють діяльність 44 об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, до складу яких входить 47 будинків. 
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За 10 місяців 2019 року комунальними підприємствами 
„Новозаводське” та „ЖЕК-13” міської ради виконано робіт з поточного 
ремонту на суму 9298,5 тис.грн та 7200,0 тис. грн відповідно, на загальну 
суму 16498,5 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. 

 
Роботи по поточному ремонту житлового фонду 

                   КП «Новозаводське» та КП «ЖЕК-13» за 2019 рік 
                       у порівнянні з попередніми роками 
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КП  „Новозаводське” та „ЖЕК-13” міської ради у 2019 році працюють з 

прибутком.  
Проведені роботи з підготовки житлових будинків до експлуатації в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 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. 
 
1.3. Благоутрій району 
 

Проведено обстеження 230 вулиць сектору приватної забудови з 
контролю за дотриманням правил благоустрою, установлено більше 200 
порушень, з порушниками проведена організаційно-роз’яснювальна робота 
щодо дотримання правил благоустрою та усунення порушень. 

Адміністративною комісією при виконкомі районної у місті ради, 
розглянуто 186 справ про порушення громадянами вимог “Правил 
благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 
вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 
громадських місцях м.Чернігова”, затверджених рішенням Чернігівської 
міської ради від 12 вересня 2008 року (тридцять перша сесія п’ятого 
скликання) зі змінами та доповненнями (одинадцята сесія шостого 
скликання). 

За результатами розгляду  штрафні санкції застосовані до 110 громадян 
на суму 38,7 тис. грн. На підставі ст. 22 КупАП,  після усунення наслідків 
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правопорушення, 50 громадян звільнено від адміністративної 
відповідальності. Відповідно до статті 247 КупАП за відсутності події і 
складу адміністративного правопорушення справи закриті відносно 19 
громадян. 

Традиційно, до участі у весняній акції по проведенню у місті місячника 
з благоустрою та Дня довкілля, було залучено більше 200 підприємств та 
організацій різних форм власності загальною чисельністю більше 2,5  
тис. осіб. Роботи проводилися підприємствами із благоустрою своєї та 
прилеглої території, парків, дитячих майданчиків. Під час проведення акції 
ліквідовано 5 несанкціонованих сміттєзвалищ у межах смуг вулиць та доріг, 
вивезено 56 м3 сміття на що витрачено 14,5 тис. грн.  

Активну участь у прибиранні території, під час проведення Дня 
довкілля, приймали і депутати районної у місті ради, голови вуличних 
комітетів та небайдужі мешканці сектору приватного забудови. 

У зимовий період проведена значна робота з розчистки вулиць сектору 
приватної забудови від снігу. Розроблена схема руху спецтехніки по вулицям 
під час прибирання снігу. Ураховуючи складні погодні умови, викликані 
значними опадами, у січні – лютому 2019 року проведено розчистку від снігу 
проїзної частини 156 вулиць сектору приватної забудови на що використано 
100,1 тис. грн. 

Проведено грейдування земляного полотна проїзної частини вулиць 
сектору приватної забудови на вулицях Кропивницького, Високої та 
Загородньої. Загальна сума використаних коштів на це склала 8,8 тис. грн. 

 
Використання коштів на благоустрій у 2019 році 

грудень сніг

26,6 тис.грн

прибирання снігу 

100,1 тис. грн

грейдування 

8,8 тис. грн

вивезення сміття 

14,5 тис.грн

грейдування 17,7
 Загалом на благоустрій району використано 123,4 тис. грн. Не 
використані кошти у сумі 26,6  тис. грн зарезервовані на виконання робіт по 
прибиранню вулиць від снігу у грудні місяці. 
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1.4. Соціальний захист та соціальне забезпечення населення 
 

Створення та функціонування Центру надання соціальних та інших 
адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» забезпечило  отримання 
мешканцями району якісних соціальних послуг. 

Метою та завданнями Центру є забезпечення: 
- організації надання соціальних послуг у найкоротший строк; 
- спрощення процедур отримання  послуг та поліпшення якості їх надання; 
- забезпечення зручних умов одержання послуг; 
- відкритість та прозорість. 

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. З початку 2019 року призначено різних видів 
державної допомоги на суму 108394,8 тис. грн.  

4834 особи отримали державну допомогу сім’ям з дітьми на суму        
57745,7 тис. грн, у тому числі:  
- допомогу по вагітності та пологам – 248 осіб на суму 640,72 тис. грн; 
- одноразову допомогу при народженні дитини – 3236 осіб на суму  
35856,3 тис. грн; 
- допомогу на дітей, які перебувають під опікою – 97 осіб на суму  
4095,3 тис. грн; 
- допомогу на дітей одиноким матерям – 849 осіб на суму 12671,5 тис. грн; 
- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів – 25 осіб на суму 234,2 тис. грн; 
- допомогу усиновленим дітям – 6 осіб на суму 61,1 тис. грн; 
- компенсаційну послугу з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна 
няня» – 64 особи на суму 295,1 тис. грн; 
- допомогу по догляду за хворою дитиною – 1 особа на суму 3,0 тис. грн; 
- допомогу багатодітній сім’ї  –  308 осіб на суму 3888,5 тис. грн. 

Призначено та виплачено упродовж 2019 року державної соціальної 
допомоги: 
- малозабезпеченим сім’ям на суму 14559,4 тис. грн – 699 отримувачам; 
- державної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю на суму 24580,0 тис. грн – 1292 особам; 
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю на суму 6748,7 тис. грн – 429 особам; 
- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату на суму 
288,2 тис. грн – 31 особі; 
- грошову допомогу особам, що проживають разом з особою з інвалідністю 1 
чи 2 групи внаслідок психічного розладу отримали 238 осіб на суму  
4462,1 тис. грн; 
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- виплачено соціальної допомоги на дітей та грошового забезпечення 
батькам-вихователям Жеведь, Устименко, Демченко, Коваль, Чирик,  
Сторощук, Костюк, Пасікера, Горбатенко та Тимофєєва на суму  
772,3 тис. грн; 
- соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 
та грошового забезпечення патронатному вихователю отримали вихователі 
Пінчук та Клопотун на суму 232,6 тис. грн. 

Житлові субсидії в районі станом на 01 листопада 2019 року 
отримують 11621 домогосподарств, на 01 травня їх кількість становила  
17478 домогосподарств. 

Призначення житлових субсидій 
(кількість сімей) 

27,8
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Упродовж січня – жовтня 2019 року нараховано житлових субсидій на 

суму 106,9 млн грн. 
 

Призначення житлових субсидій 
(нараховано млн. грн) 
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У районі проживають 3103 осіби, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. З початку року на забезпечення виконання 
"Чорнобильських" програм використано 6203,4 тис. грн. Оздоровлено 112 
громадян, віднесених до 1 категорії та 6 дітей з інвалідністю, інвалідність 
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яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Проведено розрахунків із 
санаторно-курортними закладами по 113 путівках на загальну суму  
860,1 тис. грн. 

Підтримується в актуальному стані Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги за соціальною 
ознакою. До Єдиного державного автоматизованого реєстру внесено дані на 
30225 осіб, що мають право на пільги з числа ветеранів війни та праці, осіб, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 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 2019 року 
підприємствами-надавачами послуг нараховано пільг на суму  
35697,00 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенцій з Державного 
бюджету 28008,80 тис. грн, заборгованість за надані пільги становить  
7689,10 тис. грн.  

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що 
мають право на пільги, перебувають 49 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
1635 учасників бойових дій, 4 учасники війни, з числа осіб, які брали участь 
у проведенні антитерористичної операції, 27 сімей загиблих військово-
службовців. Дані особи користуються пільгами по оплаті за надані житлово-
комунальні послуги згідно із Законом України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”. Новозаводською районною у м.Чернігові 
радою 21 грудня 2018 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/ООС.  

Учасникам АТО/ООС надана можливість отримувати послуги з 
професійної реабілітації. У 2019 році пройшли навчання за професією ,,водій 
автотранспортного засобу“ 25 учасників бойових дій в зоні АТО/ООС. 
Загальна сума коштів, витрачених на навчання, складає 160,9 тис. грн. 
Проводиться робота по забезпеченню даної категорії осіб протезно-
ортопедичними виробами та іншими засобами реабілітації, по направленню 
учасників АТО/ООС на санаторно-курортне лікування, на психологічну 
реабілітацію. На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками 
перебувають 36 учасників бойових дій в АТО/ООС, 14 учасників бойових дій 
направлено на оздоровлення, 10 – пройшли психологічну реабілітацію. 

Санаторно-курортними путівками забезпечено 31 ветерана війни та  
47 осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, виплачено 
компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки 87 особам з 
інвалідністю внаслідок війни та особам з інвалідністю загального 
захворювання на суму 38,3 тис. грн, компенсацію на транспортне 
обслуговування, бензин, ремонт та технічне обслуговування – 295 особам з 
інвалідністю, надано одноразової матеріальної допомоги 21 особі з 
інвалідністю на суму 16,1 тис. грн, укладено 196 договорів на забезпечення 
технічними засобами реабілітації на суму 5511,5 тис. грн. 
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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.  

Для надання реабілітаційних послуг підготовлені документи на  
173 дитини з інвалідністю та передані до обласного центру реабілітації. 
Направлено до будинків-інтернатів 26 осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку. 

Ведеться Єдина інформаційна база даних про взятих на облік осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції. У районі проживає 1011 внутрішньо 
переміщених осіб. 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  
209 сімей. Упродовж 2019 року вперше звернулися 35 сімей, повторно за 
перерахунком звернулися 1228 сімей. Фінансування допомоги здійснюється 
своєчасно. З початку поточного року виплачено 3448,9 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. 

Станом на 01 листопада 2019 року територіальним центром 
обслуговуються 1346 осіб, із них 891 особа обслуговується вдома. З початку 
2019 року взято на обслуговування 144 особи. Відділення організації надання 
грошової та натуральної допомоги надало допомогу продуктами харчування 
114 особам, промисловими товарами – 849 особам. За потребою надаються 
послуги перукаря, електрика, з ремонту взуття, одягу, поточного ремонту 
квартир та інше. Усього побутові послуги отримала 691 особа.  

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

  
1.5. Соціальний захист дітей 

 
Значна увага у районі приділяється наданню соціальної допомоги 

особам та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, у першу 
чергу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також 
особам, які звільнилися з місць позбавлення волі. Здійснюється 
систематичний контроль за умовами проживання дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах. 

На обліку служби у справах дітей районної у місті ради перебуває 29 
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, із них:  
- 26 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків;  
- 2 дитини, які зазнали жорстокого поводження та насильства;  
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- 1 дитина-сирота, яка переміщена з району проведення операції об’єднаних 
сил. 

Діти, які опинились у складних життєвих обставинах 
 

діти, батьки 

яких 

ухиляються від 

виконання 

батьківських 

обов'язків,    26 

дітей 

  1 дитина-

сирота

діти, які зазнали 

жорстокого 

поводження,      

2 дитини

 
 

З початку року рішеннями виконавчого комітету районної у місті ради, 
як органу опіки та піклування, 19 дітям установлений статус дитини-сироти 
та дитини, яка позбавлена батьківського піклування. 

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 10 прийомних сімей, де проживає 16 дітей. 
Сім’ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, надається консультативна та правова допомога. 

Проведено 237 обстежень умов проживання дітей. До батьків, які не в 
повній мірі виконують свої батьківські обов’язки, застосовуються заходи 
впливу, 81 із них попереджено, на 19 направлено подання до Чернігівського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській 
області щодо притягнення до адміністративної відповідальності за  
ст. 184 КупАП. 

У поточному році 1 дитину, що потребує соціальної, психологічної та 
інших видів допомоги, направлено до Чернігівського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації. З батьками дитини проводиться робота щодо 
створення сприятливих умов для повернення їм дітей та запобігання 
повторному влаштуванню. 

Службою у справах дітей районної у місті ради за звітній період на 
облік поставлено 17 дітей, які опинилася у складних життєвих обставинах, 
батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

Спільно з представниками Чернігівського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Чернігівській області проведено 44 рейди з 
виявлення дітей, які бродяжать, жебракують, перебувають без батьківського 
нагляду, у ході яких  виявлено 5 дітей. 
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Уживаються заходи захисту житлових та майнових прав дітей.    
Направлено 52 охоронні листи, з метою захисту житлових та майнових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та таких, що 
опинилися у складних життєвих обставинах. 

 
1.6. Взаємодія органів самоврядування та громадськості 
 
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", покладання 
квітів до Дня Перемоги та дня визволення міста Чернігова. 

До дня Пам’ятi та примирення, за сприяння Новозаводської районної у 
м. Чернiговi ради та управлiння культури i туризму Чернiгiвськоi міської 
ради, підприємством КЕП "Чернiгiвська ТЕЦ ТОВ ФIРМИ "ТЕХНОВА" 
проведено реконструкцiю пам’ятнику на братськiй могилi мирних жителів, 
розстрiляних фашистами в квітні 1942 року (вул. Кропивницького, район 
селища ТЕЦ "Малєєв яр"). 

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 49 вуличних комітетів, які 
обслуговують 277 вулиць та провулків, де розташовані більше 11 тис. 
приватних будинків.  

За ініціативою мешканців мікрорайонів, з метою участі у міській 
"Програмі розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного 
сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки", протягом року створенні  ще 
чотири вуличні комітети:  
- “Вуличний комітет вулиць Сіверянської, Ватутіна, Фабричної, Василенка, 
Колоскових, Толстого (буд. № 19а, 27а) в м. Чернігові “Сівер”; 
- “Вуличний комітет вулиць Тюленіна (буд. №25-46), пров. Тюленіна 
 (буд. №7, 9, 16), вул. Тичини (буд. №13-38), вул. Ударної (буд. №4-26),  
вул. Мозирської (буд. №  1-13), пров. Мозирського (буд. №  4-8),  
вул. Григорія Сурабка (буд. № 9а/1, 9а/2)”; 
- “Вуличний комітет вулиці Земнухова”; 
- “Вуличний комітет вулиць Перемоги, Московської (буд. №40-58), 
Кримської (буд. №64-121), 21-го Вересня (буд. №38-62)”. 

Кожен з них має на меті конкретно визначене завдання з організації 
благоустрою території - це будівництво каналізаційних мереж або асфальту-
вання проїзної частини вулиць. 

Вуличний комітет "Астра" до кінця року планує завершити виконання 
робіт з будівництва каналізації. Кошторисна вартість робіт склала  
18 119,4 тис. грн, із них 14 497,9 тис. грн - місцевий бюджет та  
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3 621,5 тис. грн - кошти членів вуличного комітету, яких налічується 196 
учасників. На кожного учасника сума внесків приблизно склала 18,5 тис. грн. 

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. 

Відповідно до статті 40 Конституції України, 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», 
забезпечується всебічний розгляд питань, які порушуються громадянами 
перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Звернення громадян певною мірою забезпечують постійний зв’язок 
між керівництвом районної ради та мешканцями району. 

Продовжується  практика виїзних прийомів громадян керівниками 
районної у місті ради та її виконавчих органів  за  місцем  проживання та 
зустрічі у трудових колективах району (за звітний період їх проведено 4). 

Систематичний аналіз звернень щодо кількості і характеру дає 
можливість виявити динаміку росту чи зменшення, причини, що їх 
породжують, вивчати потреби і запити жителів району, вживати вичерпних 
заходів для вирішення обґрунтованих вимог громадян. 

Ураховуючи, що звернення є найбільш поширеною та найдоступнішою 
для громадян формою діалогу з владою, за звітний період до районної ради 
надійшло 591 письмове звернення. 

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

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

У загальному обсязі письмових звернень, звернень під час усних 
прийомів до керівництва ради переважають в основному найменш соціально-
захищені категорії населення, особи похилого віку, громадяни, які значною 
мірою втратили здоров’я і працездатність, ветерани праці, пенсіонери, діти 
війни, члени багатодітних сімей, учасники війни та бойових дій, одинокі 
матері та ті, що потребують соціальної підтримки (біля 50 відсотків).  

Люди звертаються через важкий матеріальний стан, збільшення 
тарифів на житлово-комунальні послуги, призначення субсидій та інші 
питання соціального захисту.  
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2. Основні проблемні питання, що стримують розвиток 
економіки і соціальної сфери 

 
Головними проблемними питаннями, що стримують розвиток 

економіки та соціальної сфери району, є: 
- утрата ринків збуту та постачальників промисловими підприємствами 
району, у зв’язку з анексією Криму, військовими діями у зоні 
антитерористичної операції 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; 
- 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 2020 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; 
- 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; 
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- своєчасне та у повному обсязі надання населенню пільг та субсидій на 
оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг;  
- 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. 
- 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; 
- 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; 
- вжиття заходів щодо попередження дитячої бездоглядності та 
безпритульності; 
- виявлення дітей, що залишились без батьківського піклування, надання 
відповідного статусу та забезпечення їх влаштування; 
- вжиття заходів протидії жорстокому поводженню та насильству в сім’ї по 
відношенню до дітей; 
- вжиття заходів щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування та таких, що опинилися у 
складних життєвих обставинах; 
- сприяння діяльності громадських організацій у реалізації проєктів та 
заходів, спрямованих на запобігання соціального сирітства, забезпеченню 
інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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4. Заходи, направлені на виконання завдань з розвитку 
соціального і економічного стану району 

 
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. 

 
1.1. Операційна ціль: 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 Відповідальний виконавець 

1. Проведення обстежень, спільна робота з органами 
державного контролю за дотриманням суб’єктами 
господарювання району законодавства про охорону праці. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

2. Проведення організаційної підготовки засідань районної 
комісії з питань безпечної життєдіяльності населення. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

3. Правова роз’яснювальна робота, шляхом проведення 
обстежень, семінарів-нарад з питань охорони праці та 
надання консультацій представникам підприємств, установ 
та організацій району.  

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

4. Оприлюднення у засобах масової інфармації та на 
офіційному вебсайті Новозаводської районної у  
м. Чернігові ради 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. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

5. Проведення огляду-конкурсу з охорони праці серед 
підприємств, товариств і установ району. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

6. Надання допомоги в організації навчання та перевірки 
знань з охорони праці, контроль за станом цієї роботи на 
підприємствах, установах та організаціях. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту  населення 
районної у місті ради  

7. Підвищення рівня відповідальності роботодавців за 
створення безпечних і здорових умов праці. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 

8. Сприяння у забезпеченні працівників усіма необхідними 
засобами індивідуального захисту, спецодягом та 
спецвзуттям. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 
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9. Удосконалення системи ведення обліку та проведення 
аналізу даних  про випадки виробничого травматизму та 
професійних захворювань на підприємствах, в установах. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

10. Поширення передового досвіду з питань поліпшення 
умов та безпеки праці серед підприємств, установ та 
організацій. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

 
1.2. Операційна ціль: додержання вимог чинного законодавства про працю на  
суб'єктах господарювання району. 
 
Завдання: 1.2.1.: 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 Відповідальний виконавець 

1. Проведення обстежень, спільна робота з органами 
державного контролю за дотриманням суб’єктами 
господарювання району законодавства про працю. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

2. Щотижневий моніторинг стану погашення 
заборгованості із заробітної плати, складання графіків 
погашення заборгованості із заробітної плати, щомісячне 
заслуховування на засіданнях районної комісії з питань 
забезпечення погашення заборгованості із заробітної 
плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за 
ефективним використанням бюджетних коштів, звітів 
керівників підприємств-боржників щодо можливих шляхів 
та строків погашення заборгованості та оприлюднення 
інформації щодо заборгованості із заробітної плати в 
засобах масової інформації.  
 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

3. Проведення правової роз’яснювальної роботи шляхом 
проведення обстежень, семінарів-нарад з питань оплати 
праці та трудових відносин, надання консультацій 
представникам підприємств, установ та організацій.  

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

 
1.3. Операційна ціль: 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 Відповідальний виконавець 
1. Проведення обстежень, спільна робота з органами 
державного контролю за дотриманням суб’єктами 
господарювання району законодавства про працю. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

2. Надання методичної та консультативної допомоги 
суб’єктам господарювання району щодо якісного 
проведення атестації робочих місць за умовами праці, 
визначення пільг та компенсацій працюючим у 
несприятливих умовах, розроблення заходів щодо 
поліпшення умов праці за результатами атестації.  
 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 
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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 господарювання району. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

 
1.4. Операційна ціль: 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 Відповідальний виконавець 

1.  Відзначення осіб та трудових колективів за високі 
трудові досягнення, активну громадську та благодійну 
діяльність  шляхом нагородження Почесною грамотою 
Новозаводської районної у м.Чернігові ради та 
виконавчого комітету або оголошення Подяки голови 
Новозаводської районної у м.Чернігові ради. 

Відділ кадрової та 
юридичної 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. 
 

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

Завдання 2.1.1.: координація роботи житлово-комунальних підприємств 

району. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Обстеження житлових будинків для вжиття відповідних 
заходів щодо проведення експертизи технічного стану 
житлових будинків. 

Відділ житлово-кому-
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

2. Сприяння забезпеченню своєчасної підготовки житлового 
фонду району до експлуатації в осінньо-зимовий період. 

Відділ житлово-кому-
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

3. Обстеження житла для вирішення питань безоплатного 
капітального ремонту житлового фонду пільгових категорій 
громадян. 

Відділ житлово-кому-
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

4. Роз’яснювально-консультативна робота серед відвідувачів 
та заявників. 

Відділ житлово-кому-
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 
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5. Розгляд спірних питань між співвласниками 
домоволодінь. 

Відділ житлово-кому-
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

6. Контроль за виконанням Програми капітального ремонту 
житлового фонду  Новозаводського  району м. Чернігова. 

Відділ житлово-кому-
нального господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

 
2.2. Операційна ціль: 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 Відповідальний виконавець 

 1. Розроблення, виготовлення та надання будівельного 
паспорта (внесення змін до будівельного паспорта) 
забудови земельної ділянки для реконструкції 
(прибудови, добудови, надбудови) індивідуальних  
(садибних) житлових, садових, дачних будинків не вище 
двох поверхів (без урахування мансардного) площею до 
300 кв. м, будівництва господарських будівель і споруд, 
гаражів у приватному секторі. 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

2. Затвердження та надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки. 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

3. Надання дозволів на реконструкцію квартир у 
багатоповерхових житлових будинках, яка не порушує 
цілісності несучих конструкцій будинку, приватних 
житлових, садових, одноповерхових відомчих та 
комунальної власності будинків. 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

4. Затвердження актів надання дозволу на експлуатацію 
перепланувань, добудов, надбудов у приватних 
житлових, садових, одноповерхових відомчих та 
комунальної власності будинках, квартир у 
багатоповерхових житлових будинках, господарських 
споруд та гаражів у приватному секторі. 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

5. Запобігання самочинному будівництву. Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 
 

6. Притягнення до адміністративної відповідальності 
правопо-рушників щодо виконаних переобладнань або 
перепланувань у квартирах. 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури районної у 
місті ради 

7. Переведення до нежитлового фонду власних квартир 
громадян. 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства та 
архітектури  



23 
 

2.3. Операційна ціль: розбудова житлової інфраструктури. 
 
Завдання 2.3.1.: надання населенню послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Оптимізація структури та фінансово-економічної 
діяльності підприємств у виконанні завдань 
обслуговування житлового фонду. 

КП «Новозаводське» міської 
ради 
КП «ЖЕК-13» міської ради 

2. Створення конкурентного середовища в житловому 
фонді підприємств для надання послуг з обслуговування 
житла. 

КП «Новозаводське» міської 
ради 
КП «ЖЕК-13» міської ради 

3. Підвищення енергоефективності використання 
енергоносіїв, зниження енергоємності виробництва 
житлових послуг. 

КП «Новозаводське» міської 
ради 
КП «ЖЕК-13» міської ради 

 
Завдання 2.3.2.: поточний ремонт будинків і споруд та прибудинкових 

територій. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Поточний ремонт житлового фонду. 
2. Благоустрій прибудинкових територій. 

КП «Новозаводське» міської 
ради 
КП «ЖЕК-13» міської ради 

 
2.4. Операційна ціль: підвищення якості надання житлово-комунальних 
послуг. 
Завдання 2.4.1.: створення розвинутого конкурентного середовища на ринку 

обслуговування житла. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Сприяння у створенні ОСББ. КП «Новозаводське»,   
КП «ЖЕК-13» міської ради 
Відділ соціально-економіч-
ного розвитку та благоуст-
рою районної у місті ради. 

2. Посилення впливу мешканців на умови свого 
проживання та якість обслуговування житла шляхом 
створення ОСББ. 

КП «Новозаводське»,   
КП «ЖЕК-13» міської ради 
Відділ соціально-економіч-
ного розвитку та благоуст -
рою районної у місті ради. 

 
2.5. Операційна ціль: поліпшення стану вулично-дорожньої мережі 
 
Завдання 2.5.1.: покращення стану доріг . 
Захід Відповідальний виконавець 
1. Поточний ремонт проїзної частини вулиць сектору 
приватної забудови. 

Відділ соціально-економіч-
ного розвитку та благоу-
строю рою районної у місті 
ради 

2. Проведення розчистки від снігу проїзної частини вулиць 
сектору приватної забудови. 

Відділ соціально-економіч-
ного розвитку та благо-
устроют 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 соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та 
бездоглядності у Новозаводському районі м. Чернігова на 2017-2021 роки. 
 
3.1. Операційна ціль: 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 Відповідальний виконавець 

1. Вчасне нарахування та виплата усіх видів соціальної до-
помоги та житлових субсидій, забезпечення надання додат-
кових послуг малозабезпеченим та одиноким непрацездат-
ним громадянам. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

2. Якісне та своєчасне надання додаткових пільг та гаран-
тій за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до 
міських програм. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

3. Інформування населення з питань надання пільг та приз-
начення  житлових субсидій через засоби масової інфор-
мації (газети, телебачення) та розміщення інформаційних 
матеріалів на офіційному вебсайті районної у місті ради. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення 
районної у місті ради 

4.Виявлення одиноких непрацездатних  громадян та осіб з 
інвалідністю. 
 

Територіальний центр со-
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  

5.Обстеження матеріально-побутових умов підопічних  
територіального центру для виявлення їх потреб. 
 

Територіальний центр со-
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

 

Завдання 3.1.2.: надання мешканцям району якісних соціальних послуг. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Забезпечення зручних умов отримання соціальних 
послуг. 

Новозаводська районна у 
м.Чернігові рада 

2. Підвищення якості надання підопічним територіального 
центру соціальних послуг. 

Територіальний центр со-
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
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3.2. Операційна ціль: Поліпшення становища дітей, що проживають у 
неблагополучних сім’ях, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Завдання 3.2.1.: попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

Захід Відповідальний виконавець 

1. Проведення цільових рейдів по виявленню неповнолітніх, 
які схильні до бродяжництва, жебрацтва та інших 
негативних проявів. 
2. Надання соціальної, психологічної та інших видів 
допомог дітям, які потребують такої допомоги. 

Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

 
Завдання 3.2.2.: виявлення дітей без батьківського піклування. 

Захід Відповідальний виконавець 
1. Надання дітям без батьківського піклування відповідного 
статусу та забезпечення їх улаштування. 

Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

 
Завдання 3.2.3.: виявлення дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Надання постраждалим дітям відповідного статусу. Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

 
Завдання 3.2.4.: протидія жорстокому поводженню та насильству в сім’ї по 

відношенню до дітей. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Проведення профілактичної роботи в сім’ях. 
2. Ізолювання дітей від джерела насильства. 

Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

 
Завдання 3.2.5.: захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та таких, що опинилися в складних 

життєвих обставинах. 
Захід Відповідальний виконавець 

1.Направлення охоронних листів до відповідних органів 
управління. 

Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

 
Завдання 3.2.6.: заохочення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування до навчання. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Надання стипендій районної у місті ради дітям, що 
навчаються на високому та достатньому рівні, 
першокласникам та випускникам шкіл. 

Новозаводська районна у 
м.Чернігові рада 
Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 
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Завдання 3.2.7.: забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях 

громадян. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Улаштування дітей із державних інтернат них  закладів в 
сім’ї громадян, дитячі будинки сімейного типу та прийомні 
сім’ї. 
2. Надання сім’ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
консультативної та правової допомоги. 

Новозаводська районна у 
м.Чернігові рада 
Служба у справах дітей 
Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

 
Стратегічна ціль №4 "Розвиток територіальної громади району" 

 
Діє районна цільова програма: 

- Програма сприяння діяльності вуличних комітетів в Новозаводському 
районі м. Чернігова на 2016 – 2020 роки. 
 
4.1. Операційна ціль: Розвиток інституцій громадянського суспільства. 
 
Завдання 4.1.1.: забезпечення тісної взаємодії між органами місцевого 

самоврядування району та інститутом громадянського суспільства; 

сприяння інститутам громадянського суспільства району у їх діяльності. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Посилення спроможності інститутів громадянського 
суспільства щодо виконання їх статутних завдань, 
покращання іміджу органів місцевого самоврядування 
серед громадськості. 

Інститути громадянського 
суспільства району, органи 
місцевого самоврядування 

2. Проведення систематичних зустрічей депутатів, 
представників виконавчих органів району з мешканцями 
району. 

Депутати районної ради, 
органи місцевого 
самоврядування 

3. Надання методичної та організаційної допомоги 
мешканцям сектору приватної забудови при створенні 
органів самоорганізації населення. 

Органи місцевого 
самоврядування 

4. Інформування населення, голів вуличних комітетів 
через громадські організації, політичні осередки  про 
діяльність та результати роботи органів державної влади  
та органів місцевого самоврядування. 

органи місцевого 
самоврядування, 
громадські організації,  
голови вуличних комітетів 

5. Сприяння участі мешканців сектору приватної 
забудови у розбудові інфраструктури та благоустрою 
території міста. 

Органи місцевого 
самоврядування, 
громадські організації,  
голови вуличних комітетів 

 

Завдання 4.1.2.: створення системи інформування населення та отримання 

зворотнього зв’язку. 
Захід Відповідальний виконавець 

1. Особистий прийом громадян у трудових колективах 
за місцем проживання керівниками районної у місті 
ради. 

Загальний відділ районної у 
місті ради 

2. Проведення систематичних зустрічей депутатів, 
представників виконавчих органів з мешканцями 
району. 

Загальний відділ, 
організаційний відділ  
районної у місті ради 
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Додатки до Програми 
економічного і соціального 
розвитку Новозаводського 
району міста Чернігова                
на 2020 рік 

 
Таблиці основних показників по напрямках роботи 

 
 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р.  
Очікувані на  

2019 р. 
 Прогноз на 

2020 р. 
% 
до 2020 р. 

Обстежено 
підприємств 

одиниць 38 35 44 125,8 

 
ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018р. 
Очікувані за 

2019р. 
Прогноз на 

2020р. 
% 

до 2020 р. 

Обстежено 
підприємств 

одиниць 56 41 44 107,3 

 
УМОВИ ПРАЦІ 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 
Очікувані 
за 2019 р. 

Прогноз 
на 2020 р. 

% до 
2020р. 

Обстежено підприємств одиниць 35 39 44 111,4 

 
РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018р. 
Очікувані 
за 2019 р. 

Прогноз на 
2020 р. 

% до 
2020 р. 

Кількість діючих колективних 
договорів 

одиниць 529 533 540 101,3 

Зареєстровано колективних 
договорів 

одиниць 29 30 40 133,3 

Зареєстровано змін і доповнень 
до діючих раніше 
зареєстрованих колективних 
договорів 

одиниць 67 60 70 116,7 
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БУДІВНИЦТВО 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА БЛАГОУСТРІЙ У 2019 РОЦІ 

Види робіт 
Використано 
тис. грн 

Перелік об’єктів 

Кошти на благоустрій     150,0 тис. грн 

Прибирання сміття 14,5  
Під час проведення місячника з 
благоустрою   

Планування автогрейдером механічним 
способом 

8,8 Вул. Висока, Кропивницького, Загородня 

Прибирання снігу 100,1  156  вулиць району 

Всього використано 123,4  

Залишок коштів на 01.12.2019 року    26,6 тис. грн 
Заплановані на проведення робіт з розчистки вулиць сектору приватної забудови від снігу у грудні місяці 

2019 року 

 

Показники Один. 
Виміру 

2018 р. 
Факт. 

2019 р. 
очікув. 

2020 р. 
прогноз 

2020 р. до 
2019 р. % 

Будівництво прибудов та господ-
дарських споруд (будівельний 
паспорт) 

один. 29 20 28 140 

Підготовка матеріалів для роз-
гляду виконавчим комітетом ра-
йонної у місті ради про технічну 
можливість переобладнання 
будинків за результатами прове-
дення  експертного будівельно-
технічного дослідження 

один. - 3 4 133,3 

Підготовка матеріалів для роз-
гляду виконавчим комітетом ра-
йонної у місті ради щодо прове-
дення експертизи технічного 
стану житлових будинків 

один. 2 3 2 66,7 

Переведення квартир з житло-
вого фонду до нежитлового 
(проекти рішень міської ради) 

один. 2 5 7 140 

Розгляд звернень громадян   
відділу з виїздом на місце 

один. 314 280 300 107,1 

Спільне обстеження садових та 
дачних будинків для 
переведення їх у житлові 

один. 52 33 40 121 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Показники 

О
ди

н
и

ц
і 

в
и

м
ір

у 2018 р. 
факт. 

2019 р. 
очікув. 

2020 р. 
прогноз 

2019 р.до 
2020 р.% 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА:      

Всього надано, в т.ч.: тис. грн.     

малозабезпеченим сім’ям тис. грн. 18733,7 17465,5 19212,0 110 

одержувачів осіб 1250 900 1170 130 

 сім’ям з дітьми тис. грн. 69241,3 75350,0 82885,0 110 

одержувачів осіб 6636 5500 6600 120 

інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам 
тис.грн. 27763,3 29723,0 32695,3 110 

одержувачів осіб 1372 1350 1417 105 
      
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР:      
Всього обслуговується осіб 1366 1324 1339 101 

Відділення соціальної  допомоги 

вдома 
осіб 934 920 935 102 

Відділення денного перебування осіб 334 312 318 102 

Відділення організації надання 

адресної натуральної допомоги 
осіб 112 92 96 104 

 

Надано грошової та 

натуральної допомоги, в т.ч.: 

за рахунок бюджету 
за рахунок спецкоштів 
за рахунок благодійної допомоги 

 
тис. грн. 
 
тис. грн. 
тис. грн. 
тис. грн. 

 
 
 
23,3 
76,2 
29,2 

 
 
 
25,0 
80,0 
35,0 

 
 
 
28,0 
85,0 
40,0 

 
 
 
112 
106 
114 

      
СУБСИДІЇ:      

Одержують субсидії сімей 16767 15800 15800 100 

Призначено субсидій субсидії 24151 26916 26916 100 

Сума призначених субсидій млн грн 214,34 150,9 150,9 100 

      

 


