
Звіт депутатів фракції «Самопоміч» у Чернігівській міській

раді за 2018 рік

Фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Чернігівській міській раді складається з чотирьох 

депутатів: Володимир Зуб, Олександр Тимошенко, Віктор Іванченко та Сергій 

Римаренко. Упродовж звітного періоду вони працювали в постійних та тимчасових 

комісіях, а також на пленарних засіданнях ради. Зустрічалися з мешканцями округів, 

розглядали звернення громадян щодо благоустрою будинків та прибудинкових територій, 

юридичні, соціальні та інші нагальні питання. Більшість проблем було б складно 

вирішити без співпраці громадськості, виконавчих органів влади та депутатів.

Розвиток і підтримка О СББ та ОСН

У 2018 році в Чернігові продовжували діяти програми (створені за ініціативи нашої 

команди), які підтримують мешканців багатоповерхівок та приватного сектору:

•  «Програма сприяння створення ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 

2016-2018 роки». На реалізацію програми з міського бюджету на три роки 

виділено 25610,0 тис. грн. Капітальний ремонт будинків проводився на умовах 

співфінансування (80 % — міський бюджет, 20 % —  ОСББ/ЖБК).

•  «Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектора 

міста Чернігів на 2016-2020 роки». Упродовж чотирьох років на реалізацію 

програми з міського бюджету виділено 8400,00 тис. грн.

Паралельно тривала робота по обміну досвідом для чинних керівників ОСББ та 

ініціативних груп. Зокрема, депутати фракції «Самопоміч» провели декілька тематичних 

мотиваційних круглих столів: «Розвиток ОСББ у місті Чернігові» та «ОСББ у Чернігові: 

програма підтримки ОСББ 2019-2024».

Ініціативи у сфері житлово-комунального господарства (Ж КГ)

Депутати фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Чернігівській міській раді регулярно 

отримують прохання громадян щодо необхідності ремонту внутрішньо-будинкових 

проїздів, відновлення освітлення тощо. За нашим зверненням комунальним установам 

виконали такі роботи:

•  Відремонтували внутрішньо-будинкові проїзди по вул. Незалежності, буд. №№ 70, 

72 та частково вздовж буд. №  68.
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® Розробили проектну документацію на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових 

проїздів по вул. Незалежності, буд. № №  62, 64.

•  Відновили зовнішнє освітлення пішохідного переходу в районі буд. № 20 по вул. 

Козацька; на території школи №  29 по вул. Доценко; по вул. Коцюбинського, буд. 

№ №  46,48,50 + заміна ліхтарів по вулиці Липинського.

•  Облаштували зовнішнє освітлення в районі садочку №  35 по вул. Неговського та по 

вул. Елеваторна між буд. №  46 і № 8а.

® Завершили влаштування зовнішнього освітлення доріжки між вул. Незалежності та 

вул. Елеваторна.

® Розробили проектну документацію на капітальний ремонт ділянки дороги по вул. 

Красносільського (від вул. Глібова до вул. Андрусенка) з водовідведенням.

•  Розчистили канали та трубні переходи для відведення дощових та талих вод у 

мікрорайоні «Бобровиця».

•  Нині триває ремонт санвузлів дитячого садочку № 75.

Окрім того депутати фракції «О б’єднання Самопоміч» ініціювали створення 

інтерактивної карти, на якій буде зазначено де у Чернігові тривають ремонтні роботи.

Робота у сфері екології та захисту зелених зон Чернігова:

•  Доповнили «Програму поліпшення екологічного стану міста Чернігів на 2018-2020 

роки» важливими пунктами — запровадження роздільного збору сміття в 

новобудовах та проектування нової каналізації в приватному секторі;

•  Ініціювали будівництво фекальної каналізації в мікрорайоні Бобровиця;

•  Провели суботники на території мікрорайону Бобровиця.

•  Ініціювали включення «Березового гаю» до місць патрулювання Управлінням патрульної 

поліції та Муніципальної варти. Упродовж 2018 року в парку були проведені суботники, 

висаджено дерева, проведено низку масових заходів.

Робота у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв ’язку:

•  Для збереження спокою мешканців із 22.00 до 8.00 обмежено рух транзитного 

вантажного транспорту через центр Чернігова.

•  Заборонено рух вантажного транспорту через мікрорайон Бобровиця. Вантажівки 

руйнували дороги та засмічували мікрорайон піском з кар’єру.

•  Відновлено зупинку громадського транспорту «Млибор» по вул. Любецька.
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Робота у сфері освіти:

Сприяли збереженню чернігівського професійного ліцею побуту шляхом 

проведення брифінгу у Верховній Раді України та виступу на сесії Верховної Ради 

України із заступником Міністра освіти України. Станом на кінець 2018 року 

підприємство реорганізовано шляхом приєднання із збереження штату працівників. 

Зменшено вартість проїзду в громадському транспорті для школярів. З 2018 року 

учні сплачували лише 2 гривні, але за наявності учнівського квитка.

Соціальна сфера:

Збільшено максимальний розмір одноразової матеріальної допомоги з 1000 до 5000 

грн. для чернігівців, які зіткнулися з пожежами, стихійними лихами, онкологією та 

іншими важкими хворобами.

Започатковано проект «Пенсійний калькулятор», який допомагає перевірити 

оптимальність нарахування пенсії.

Проведено захід «Медицина для людей» завдяки якому мешканці міста 

безкоштовно перевірили артеріальний тиск та рівень цукру в крові.

Створено тимчасову контрольну комісію при Чернігівській міській раді щодо 

виявлення причин ураження струмом людей у тролейбусах

Організовано та проведено спортивне свято з популяризації спорту та здорового 

способу життя для дітей та мешканців Бобровиці.

Проекти рішень, які були внесені на розгляд міської ради

«Про звернення до Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, 

народних депутатів України щодо запобігання знищенню екстреної медичної 

допомоги, збільшення оплати праці працівників системи екстреної медичної 

допомоги, збільшення медичної субвенції Державного бюджету України на 2018 

рік».

«Про звернення до Президента України, Генерального прокурора України, 

Міністра внутрішніх справ України щодо запобігання реалізації та 

розповсюдження наркотичних та психотропних засобів через мережу інтернет». 

«Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від ЗО серпня 2017 року № 369 «Про вартість проїзду в міському 

електричному транспорті».

«Про погодження внесення змін до рішення міської ради від 27 жовтня 2016 року 

№12/УІІ-11 «Про Програму профілактики й лікування артеріальної гіпертензії,
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попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних 

захворювань на 2017-2019 роки в місті Чернігові».

«Про звернення депутатів Чернігівської міської ради VII скликання до Президента 

України, Міністра закордонних справ України щодо звільнення Олега Сенцова». 

«Про звернення Чернігівської міської ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, народних депутатів України щодо розгляду та прийняття 

Виборчого кодексу».

«Про Звернення до Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо 

обґрунтованої ціни на електроенергію».


