
 
  

                                            
УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ             

(двадцять друга (40) сесія сьомого скликання) 

 

від 07 квітня 2020 року    

м. Городня 

 

Про звернення до Президента України  

щодо   створення   належних  умов  для 

роботи державних установ в м. Городня 

Чернігівської області 
 

Розглянувши лист депутута Городнянської міської ради Болох Н.В. 

керуючись ст. 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати запропонований депутатом Городнянської міської ради 

Болох Н.В. проект звернення до Президента України щодо раціонального 

використання бюджетних коштів, ефективного використання державного майна 

та створення належних умов для роботи державних установ, розташованих в м. 

Городня Чернігівської області. 

2. Направити звернення до Президента України, додається. 

3. Копію звернення направити до Кабінету Міністрів України, Фонду 

державного майна України, Державної казначейської служби України, 

Державної фіскальної служби України.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Городнянської 

міської ради Більську С.А. 

 

 

 

Міський голова                 А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                                              

                                                                             Додаток 

                                                                             до рішення двадцять другої (40) 

                                                                             сесії сьомого скликання 

                                                                             Городнянської міської ради  

                                                                             Чернігівської області від  

                                                                             07.04.2020 року 

 

 

  Президенту України 

          Зеленському В.О. 

 

              Копія: Кабінет Міністрів України, 

                                                                    Фонд державного майна 

                                                                    України, 

                                                                       Державна казначейська служба 

                                                                    України,  

                                                                    Державна фіскальна служба 

                                                                    України.  

 

                   З В Е Р Н Е Н Н Я  

     депутатів  Городнянської  міської  ради  до  Президента  України 

          щодо  раціонального використання бюджетних коштів, ефектив- 

          ного   використання   державного  майна та створення належних  

          умов для роботи державних установ, розташованих в м. Городня 

                                               Чернігівської області 

 

                          Шановний Володимире Олександровичу ! 

  

         Питання судової реформи в Україні – один із пріоритетів програми 

Президента. Для здійснення судочинства, перш за все мають бути створені 

належні умови для служителів Феміди. Тим більше, якщо є така можливість. 

         Городнянський районний суд Чернігівської області розміщується в 

старовинній будівлі колишньої центральної районної лікарні за адресою:             

м. Городня, вул. Незалежності, 67. Будівля мало пристосована для відправлення 

правосуддя. В невеличкій кімнаті канцелярії (17 кв.м.) організовано робочі місця 

одразу для семи спеціалістів. На трьох суддів всього одна зала судових засідань. 

За штатом районний суд має бути укомплектований ще одним суддею, 

розмістити якого нема можливості.    

        Управління Державної казначейської служби України у Городнянському 

районі Чернігівської області  розміщується в будівлі колишнього Акціонерного 

комерційного агропромислового банку «Україна», розташованого за адресою:    

м. Городня, вул. Незалежності, буд. 57. Будівля двоповерхова з прибудовою та 

підвалом, загальною площею 832.8 кв. м. Після запланованого скорочення штату 

в управлінні кількість працюючих може становити в межах 10-ти чоловік. Весь 



 
  

штат працюючих розміщується на другому поверсі, при цьому перший поверх не 

задіяний. Будівля піддається руйнації і, маючи статус державної установи, на 

сьогодні має непривабливий, занедбаний вигляд. За такої кількості працюючих 

вбачається неефективним утримання приміщення з квадратурою понад 600 кв. 

метрів адміністративних площ з мізерною кількістю персоналу. 

        Будівля ідеально може бути переобладнана під суд, враховуючи наявне 

підвальне приміщення для розміщення архіву та закритий дворик для заїзду 

конвойного автотранспорту з підсудними.   

        Натомість, в м. Городня, вул. Троїцька, 4, розташована будівля 

Городнянської державної податкової інспекції Чернігівського управління ГУ 

ДФС у Чернігівській області. Площа адміністративних приміщень ДПІ складає 

308.9 кв. м. і поділена на 16 кімнат (кабінетів). На сьогоднішній день в інспекції 

працює 3 службовці. Утримання всього приміщення з такою кількістю 

працюючих також не є ефективним і раціональним, особливо в опалювальний 

сезон. Крім того, поряд знаходиться приміщення, площею понад 100 кв.м., яке 

донедавна займав районний відділ статистики. Після ліквідації даної установи з 

01.01.2020 року приміщення опалюється і залишається не задіяним. Загалом в 

цій будівлі зручно і комфортно може розміститись Державна казначейська 

служба в Городнянському районі.  

         Слід зазначити, що всі перераховані будівлі перебувають в державній 

власності, отже не виникає жодних перепон для переміщення державних установ 

з однієї будівлі до іншої.  

         Судова адміністрація після передачі Городнянському районному суду 

будівлі колишнього банку «Україна» (нині - Державна казначейська служба) має 

можливість одразу приступити до ремонту приміщень. 

 Це питання неодноразово піднімалось Городнянської міською радою та  

направлялися листи з аналогічною пропозицією до  депутатів Верховної Ради 

України VIII  та IX скликання, а також до Прем’єр Міністра України.  Однак, 

позитивного вирішення не знайшло. 

         Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у вирішенні даного 

питання. 

 

 Додатки: фотоматеріали – на ____ арк. 

 

 

З повагою,  

Депутати Городнянської міської ради 

Чернігівської області 


