
  
                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

від 02 березня 2023 року                                                                   м. Городня        

 

 

Про розгляд листа 

Чернігівської районної ради 

Чернігівської області 

 

Заслухавши та обговоривши лист Чернігівської районної ради 

Чернігівської області щодо внесення пропозицій стосовно утримання 

адміністративної будівлі, що є спільною власністю територіальних громад 

сіл, селищ, міст Чернігівського району за адресою: м.Чернігів, вул. 

Шевченка, 48, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, 

законності та правопорядку, керуючись статтею 25 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Городнянська  міська рада вирішила: 

 

1. Надати пропозиції Чернігівській районній раді Чернігівської 

області стосовно утримання адміністративної будівлі, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівського району за 

адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 48 згідно Додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку,законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                   Андрій БОГДАН 

 

 

 



                                                                          Додаток 

                                                                          до рішення 18 сесії Городнянської міської ради 

                                                                          8 скликання від 02.03.2023 р. “Про розгляд 

                                                                          листа Чернігівської районної ради 

                                                                          Чернігівської області”  

 

 

Лист-пропозиція депутатів Городнянської міської ради VIII скликання до 

Голови Чернігівської районної ради щодо утримання адміністративної 

будівлі, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чернігівського району за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 48 

 
                                                                                              

Шановна Тетяно Степанівно! 

Городнянська міська рада засвідчує Вам свою повагу та повідомляє 

наступне. 

На засіданні вісімнадцятої сесії Городнянської міської ради восьмого 

скликання депутатами було розглянуто Ваш лист від 10.02.2023 №01-04/24 

(вх.№ 03-06/245 від 10.02.2022 р.) щодо надання пропозицій стосовно 

утримання адміністративної будівлі, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівського району за 

адресою:м.Чернігів, вул.Шевченка, 48. 

Як Вам відомо, наша громада межує територіально одразу з двома 

країнами агресорами. Майже ані дня не проходить без обстрілів: мінометних 

і артилерійських по прикордонних населених пунктах. Даний фактор призвів 

до падіння ділової активності підприємств, припинення виробництв та 

зменшення чисельності населення громади з огляду на внутрішню та 

зовнішню міграцією. А запровадження Урядом низки змін до законодавства в 

частині встановлення податкових пільг з плати за землю, єдиного податку і 

зовсім похитнуло фінансову спроможність бюджету. 

Враховуючи реалії сьогодення, першочергово кошти бюджету громади 

направляються на зміцнення  обороноздатності нашої території, 

облаштування укриттів та пунктів незламності, забезпечення життєдіяльності 

закладів медицини, критичної інфраструктури, евакуацію населення в разі 

настання надзвичайних ситуацій, розв’язання житлових проблем вимушених 

переселенців та інші соціально важливі напрями.  

Таким чином, надати підтримку Чернігівській районній раді на 

утримання адміністративної будівлі у вигляді фінансового ресурсу ми не в 

силах.  

Проте, на території Городнянської міської територіальної громади, у 

зв’язку із виїздом основного працівника за кордон, відсутній державний 

реєстратор Чернігівської РДА, який раніше надавав адміністративні послуги 

плата за які наповнювала доходну частину бюджету районної ради. Таким 



чином, пропонуємо Вам розглянути питання щодо заповнення вакантної 

посади державного реєстратора, доходи від діяльності якого допоможуть 

зменшити навантаження на видаткову частину районного бюджету.  

Також на території Городнянської міської територіальної громади 

знаходиться нежитлова будівля комунальної власності області за адресою: 

м.Городня вул.Троїцька, буд.17 та будівля податкової інспекції за адресою: 

м.Городня вул.Троїцька, буд.4. Станом на сьогоднішню дату вищезазначені 

будівлі використовуються частково або взагалі не використовуються. 

Враховуючи вищесказане, пропонуємо Вам звернутися з пропозиціями 

до Чернігівської обласної ради та до ДПС України щодо передачі 

вищезазначених нежитлових будівель зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Чернігівської обласної ради та державної власності 

до комунальної власності Городнянської міської територіальної громади з 

метою їх повноцінного утримання та подальшої передачі в оренду. Частина 

коштів отриманого прибутку від здачі вищезазначених об’єктів нерухомості 

в оренду у рівній долі буде направлятися на утримання адміністративної 

будівлі, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чернігівського району за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 48. 

Додатково повідомляємо, що Городнянська міська рада готова брати 

участь у засіданнях робочої групи з напрацювання пропозицій щодо 

вирішення питання утримання адміністративної будівлі, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівського району за 

адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 48 у разі її створення. 

 

   З повагою,  

   Депутати Городнянської міської ради VIII скликання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


