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Актуально

Саме так ось уже впродовж 
чотирьох десятиліть тру-
диться колектив «Борзна-

райагролісгоспу» на лісовій ниві. І 
рік від року все щедрішає на цій ниві 
дорідний «урожай»…

Звитяжна біографія нинішньо-
го райагролісгоспу розпочалася ще 
в далекому 1977 році, коли згід-
но з рішенням зборів уповноваже-
них колгоспів (протокол № 4 від 17 
лютого 1977 р.) було створено між-
колгоспний лісгосп. Він проіснував 
до 1987-го й був перейменований у 
між господарський лісгосп. 

ДАСП «Борзнарайагролісгосп» 
організований уже 27 грудня 
2000 року згідно з розпоряджен-
ням голови обласної державної ад-
міністрації № 708 від 24 листопада 
2000 року «Про підприємство «Чер-
нігівоблагроліс» на базі реформова-
ного міжгосподарського лісгоспу та 
сільськогосподарських підприємств 
району», затвердженого рішенням 
Чернігівської обласної ради від 27 
березня 2001 року.

***
Загальна площа нинішнього ДАСП 

«Борзнарайагролісгосп» – 7349,1 гек-
тара.

Землі лісового фонду розташова-
ні на території 24 сільських рад району. 
Панівні породи деревостанів – сосна 
звичайна, вільха чорна, береза, дуб, 
ясен. За категоріями це ліси природо-
охоронного, наукового, історико-куль-
турного призначення. Серед них осо-
бливе місце займає пам’ятка природи 
місцевого значення – геологічна «Гор-
донова гора» площею 9,4 гектара.

Рекреаційно-оздоровчі ліси за-
ймають 544,6 гектара, в тому числі:

 ліси у межах населених пунктів – 
25,4 гектара;

 лісогосподарська частина лісів 
зелених зон – 440,6 гектара;

 рекреаційно-оздоровчі ліси поза 
межами зелених зон – 78,6 гектара.

Захисні ліси ДАСП «Борзнарай-
агролісгосп» займають 3061,3 гек-
тара, в тому числі:

 ліси у смугах відведення заліз-
ниць – 36,3 гектара;

 ліси уздовж смуг відведення авто-
мобільних доріг – 52,5 гектара;

 ліси уздовж річок, навколо озер, 
водоймищ та інших водних об’єктів – 
899,4 гектара;

 байрачні ліси й інші захисні ліси 
складають іще 2073,1 гектара.

На експлуатаційні ліси припадає 
3733,8 гектара.

Вони поділені на 131 лісовий квар-
тал, середня площа яких – 56,1 гекта-
ра, максимальна – 148,7 гектара, міні-
мальна – 9.

Кількість таксаційних виділів – 2425, 
середня площа таксаційного виділу – 3 
гектари.

У складі ДАСП «Борзнарайагро-
лісгосп» – три майстерські дільниці. На 
першій із них господарюють на 3093,7 
гектара, на другій – на 1542,8 гектара, 
а на третій – на 2712,6 гектара.

ДАСП «Борзнарайагролісгосп» 
розташоване у східній частині Черні-
гівської області на території Борзнян-
ського адміністративного району та 
належить до лісорослинної зони Ліво-
бережно-Дніпровського лісостепово-
го лісогосподарського району. Клімат 
помірно-континентальний із нетрива-
лою, помірно м’якою зимою і теплим 
тривалим літом.

Район розташування агролісгоспу 
характеризується добре розвиненою 
мережею автотранспортних шляхів за-
гального користування. Основними 
транспортними магістралями є заліз-
нична лінія Бахмач-Гомель та Київ-Ні-
жин-Бахмач, міжнародна автомобіль-
на дорога Кіпті-Глухів-Бачівськ (на 
Брянськ) і територіальні автомобіль-
ні дороги Борзна-Бахмач, Борзна-Іч-
ня-Прилуки.

Цех переробки деревини агро-
лісгоспу розташований у селі Високо-
му Борзнянського району на відрізку 
автомобільної дороги Сосниця-Шапо-
валівка. Пункт відвантаження дереви-
ни на залізниці – станція Велика Доч. 
Тут налагодили масовий випуск товарів 
промислового призначення і народно-
го споживання, максимально економно 

використовуючи наявні ресурси. Так, 
мають попит лісгоспівські піддони для 
цегли, ланки штахетнику, столярні ви-
роби, кілки виноградні, верейки з ло-
зи, каркаси для вінків, ковбасні палки, 
соргові й березові віники. І, звичайно 
ж, новорічні ялинки та насичений зем-
ними здоровими соками березовий сік.

Господарська діяльність райагро-
лісгоспу спрямована на раціональне та 
ефективне використання лісових ре-
сурсів, їх охорону, захист, підвищен-
ня ґрунтозахисних, санітарно-оздо-
ровчих, естетичних та інших корисних 
властивостей лісу, а також на відтво-
рення лісів.

У ювілейний для райагролісгоспу 
рік, безумовно, будуть названі імена 

кращих лісівників, керівників дільниць 
лісгоспу. Зокрема, майстрів майстер-
ських дільниць.

Ось, наприклад, майстерська діль-
ниця, яку очолює майстер лісу Віктор 
Григорович Чирва, складається з ше-
сти обходів загальною площею 3093,7 
гектара. Розташовується вона на тери-
торії Борзнянської міської ради, Кома-
рівської, Ховмівської, Красносільської, 
Смолязької, Ядутинської, Прачівської, 
Степанівської сільських рад. 

Майстерська дільниця майстра лі-
су Михайла Васильовича Колесника 
складається з чотирьох обходів. Її за-
гальна площа – 1542,8 гектара. Роз-
ташовується вона на території Прачів-
ської, Новомлинівської, Тростянської, 

Великодочинської, Носелівської, Ви-
сочанської, Шаповалівської сільських 
рад.

А майстерська дільниця майстра лі-
су Романа Володимировича Блохи на-
лічує п’ять обходів загальною площею 
2712,6 гектара. Вона розташована на 
території Оленівської, Плисківської, 
Сиволозької, Петрівської, Омбиської, 
Малозагорівської, Великозагорівської, 
Хорошеозерської сільських рад. 

По досвід до лісівників райагро-
лісгоспу їдуть звідусіль. Головний ліс-
ничий підприємства Олег Бикович, 
який працює на підприємстві з 2004 
року, охоче поділиться досвідом лісо-
користування, лісовідновлення, ефек-
тивної переробки деревини для одер-
жання товарів високого ринкового по-
питу, а головний бухгалтер Людмила 
Грищенко завжди підкріпить таку ін-
формацію ґрунтовними підрахунками, 
які засвідчать ефективне виробництво 
борзнянських лісівників, їхній творчий 
пошук у напрямку зниження собіварто-
сті товарів, підвищення продуктивності 
праці, а отже, і зростання її оплати.

Саме так і організовує діяльність 
дочірнього підприємства «Борзнарайа-
гроліс» його директор – заслужений лі-
сівник України Леонід Стахорський. Він 
очолив колектив лише два роки тому, 
щоправда, вже маючи за плечима до-
свід успішного керівництва ДП «Борз-
нянське лісове господарство» в систе-
мі Чернігівського ОУЛМГ. У цьому мог-
ли переконатися учасники виїзної на-
ради «Шляхи підвищення ефективності 
лісогосподарських заходів», проведе-
ної на базі ДП «Борзнарайагроліс» з об-
міном досвідом лісівників КП «Чернігів-
облагроліс», що відбулася 19 травня в 
лісах агролісгоспу. Захід відкрив вступ-
ним словом Леонід Стахорський, наго-
лосивши, що такі ділові зібрання мають 
слугувати передусім тому, щоб агролі-
си Чернігівщини підвищили ефектив-
ність лісогосподарських заходів хоча 
би до рівня лісгоспів держлісфонду і 
завдяки цьому стали з ними рівноправ-
ними партнерами у збереженні та при-
множенні зеленого скарбу Сіверського 
краю.

ІЗ СЕЛЯНСЬКИМ ЗАВЗЯТТЯМ ТА СУМЛІННЯМІЗ СЕЛЯНСЬКИМ ЗАВЗЯТТЯМ ТА СУМЛІННЯМ
Труди і дні лісівників

Брати Капранови: Брати Капранови: 
«Майдан. «Майдан. 
Таємні файли»Таємні файли»

У 
Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбу-
лися презентація нової книги «Майдан. Та-
ємні файли» та творча зустріч з українськи-

ми письменниками, видавцями, громадськими ді-
ячами, бардами Віталієм і Дмитром Капранови-
ми.  Брати Капранови мандрують Україною з висо-
ким призначенням – розкрити правду про Майдан. У 
Революції брали участь мільйони, але що насправ-
ді сталося тоді – й досі залишається таємницею. Що 
відбувалося за лаштунками Майдану? Хто платив за 
Революцію? Як ділили владу переможці? Хто і чому 
здав Крим та Донецьк? Яким дивом встояли Одеса 
і Харків?

Віталій і Дмитро Капранови провели розслідуван-
ня, знайшли правдивих свідків, та й самі були безпо-
середніми учасниками подій. Розповіли письменни-
ки і про інші свої книги, які побачили світ набагато ра-
ніше, але ще шукають свого читача, – «Кобзар 2000», 
«Забудь-річка», «Щоденник моєї секретарки», «Мальо-
вана історія незалежності України», «Веселих свят». 
Брати Капранови є знаними друзями бібліотек. Їхні пу-
блікації знаходять місце у фахових бібліотечних видан-
нях. «Людина народжується з умінням або невмінням 
читати. Це дано не кожному, – вважають письменни-
ки. – Прочитана книжка – чудовий тренажер для розу-
му та емоцій. Перегортаючи сторінки, читач фактично 
знімає кіно у своїй голові, де сам грає всі ролі та епі-
зоди…» 

Серйозні розмови про книги й політику брати Капра-
нови розбавляли жартами, знімаючи напругу серед ау-
диторії. Вдалий гумор та зіркові гості сприяли відкрито-
му спілкуванню й цікавому діалогу.  Інтригуючі розпові-
ді письменників, відображені в їхніх книгах, не залиши-
ли байдужими жодного з присутніх. А кульмінацією події 
стали автограф- та фотосесія братів Капранових із шану-
вальниками їхньої творчості. 

Віктор КОШМАЛ Шахрайські оборудки:Шахрайські оборудки:
сумні підсумки рокусумні підсумки року

Рік, що минає, приніс чимало неприєм-
ностей сотням надто довірливих жителів 
Чернігівщини, які стали жертвами різного 
роду пройдисвітів.

За минулий рік шарлатани та аферисти по-
над 600 разів оббирали громадян, видурюючи у 
них гроші й коштовності.

Найбільш актуальними способами обма-
ну залишаються так звані телефонні, банків-
ські та Інтернет-шахрайства.

Безперечною сумною лідеркою серед жертв 
залишається літня чернігівка, яка власноруч пе-
редала шахраєві величезну суму в євро, дола-
рах США та вітчизняній валюті, що в еквіваленті 
становить близько 600 тисяч гривень. Іще в чо-
тирьох випадках потерпілі втратили через «те-
лефонних» аферистів понад 100 тисяч гривень 
кожен.

Поліція вкотре наполегливо застерігає: 
не поспішайте вірити незнайомцеві, котрий 
телефонує та розповідає жахливі історії про 
ДТП, до яких нібито причетний ваш родич, 
або про скоєний ним злочин. Спробуйте за-
спокоїтися і перевірити почуту інформацію.

Іншим дуже поширеним видом обману ста-
ло так зване «банківське» шахрайство. Жер-
тві телефонують або надсилають СМС, де ля-
кають негараздами з картковим рахунком. Аби 
розблокувати рахунок, пропонують повідомити 
всю захисну інформацію, зазначену на картці. 
Після цього всі гроші до останньої копійки з ра-
хунку зникають. За таких обставин літня прилу-
чанка втратила 15 тисяч гривень, жителька Вар-
винського району — понад 12 тисяч, чернігівка 
— майже 10. І цей сумний перелік поповнюєть-
ся щотижня.

Щоби не потрапити до нього, дослу-
хайтеся до поради поліції: нікому не пові-
домляйте в телефонному режимі свої пер-
сональні дані. Всі питання стосовно стану 
карткового рахунку розв’язуйте лише під 
час особистого візиту до відділення банку.

Третій із найпоширеніших видів обману — 
«Інтернет-шахрайство». Аферисти маскуються 
під порядних продавців, виставляють на сайтах 
оголошень неіснуючий товар та вимагають за 
нього попередню оплату. Отримавши гроші, за-
кривають акаунт і перестають відповідати на те-
лефонні дзвінки.

Від подібного шахрайства постраждав жи-
тель Бобровиці, який намагався придбати ав-
томобіль і перерахував завдаток у 60 тисяч гри-
вень. Майже стільки ж само заплатив прилу-
чанин за вигадані комп’ютерні комплектуючі. 
Втрати інших потерпілих коливаються від кіль-
кох сотень до 20 тисяч гривень.

Порятунок від такого шахрайства лише 

один: не сплачувати гроші наперед. Прово-

дити розрахунок тільки після того, як отри-

мали товар та оглянули його.

В усіх випадках пам’ятайте, що розваж-

ливість і чітке виконання рекомендацій полі-
ції збережуть ваші гроші та нерви.

Сектор комунікації 
поліції Чернігівської області

У 
Чернігові не тільки вже від 
щирого серця відзначають 
Новорічні та Різдвяні свята 

(масові гуляння, святкова ілюміна-
ція, ялинкові базари, корпоративи, 
міська ковзанка на Красній площі), 
але й упроваджують у життя деякі ці-
кавинки, що повинні значно поліп-
шити наше з вами повсякденне жит-
тя-буття. 

ПОЗИТИВНІ НОВАЦІЇ

Контролюємо виконання заявок

У місті розпочав роботу офіцій-
ний сайт міського контакт-центру, а та-
кож уже працює його мобільна версія. 
Тобто відтепер у режимі онлайн усі чер-
нігівці можуть подавати свої звернення 
до Чернігівського міського кол-центру. 

Крім того для тих людей, котрі не во-
лодіють сучасними знаннями стосов-
но комп’ютерів чи мобільних телефо-
нів (переважно це люди, яким уже за 
сімдесят), продовжує працювати й ба-
гатоканальна «гаряча лінія» телефону 
кол-центру – 0800-50-93-50 (цілодобо-
во, без вихідних та обідньої перерви).

Нагадуємо, що міський кон-
такт-центр Чернігова приймає всі звер-
нення, які стосуються проблем, що ви-
никли в будь-якій сфері житлово-ко-
мунального господарства міста. Заре-
єструвавшись на цьому сайті, корис-
тувач отримує доступ до Особистого 
кабінету та може передавати до місько-
го контакт-центру фото й текстові звер-
нення, а потім самостійно в режимі ре-
ального часу слідкувати за їх виконан-
ням.

На цьому сайті функціонує мапа, де 
позначені термінові роботи та їх при-
чини. Також тут функціонує мапа звер-
нень громадян. Усі звернення розпо-
діляються за типами (їх 16), що зручно 
для пошуку, перегляду кількості заявок 
та контролю за виконанням.

Клікнувши «мишкою» на потрібний 
тип звернення, користувач одразу ба-
чить на карті всі заявки. А натиснувши 
на значок, що позначає звернення, від-
разу може прочитати інформацію.

За ступенем терміновості реагуван-
ня всі заявки розподілені на 4 коди, що 
позначаються відповідним кольором:

 - червоний – аварійний, тобто реа-
гування протягом години;

- жовтий – протягом доби;
- зелений – від трьох діб до 90 днів, у 

залежності від виду робіт;
- синій – консультативний.
Як повідомила керівниця кол-цен-

тру Оксана Дубровна, за першу добу 
за допомогою мобільного додатку та 
веб-порталу до них надійшло 40 звер-
нень, п’ять із яких уже виконано. За-
галом середня кількість звернень, що 
надходять через «гарячу лінію» протя-
гом доби, – 420.

За допомогою додатку та веб-пор-
талу звернення можна передавати як у 
текстовому вигляді, так і у вигляді фо-
то або відео. Єдина умова — щоби роз-
мір світлини чи відео не перевищував 
50 Мб. Після направлення звернення 
оператор контакт-центру заявку отри-
мує миттєво. Якщо у зверненні не вда-
ється зрозуміти, в чому проблема, або 
не зазначено адресу — оператор кон-
такт-центру обов’язково зв’язується із 
заявником за допомогою чату або те-
лефонного дзвінка та з’ясовує всі дета-
лі. Після цього направляє звернення до 
компетентної комунальної служби.

Не стоїмо в чергах

18 грудня в Чернігові запрацюва-
ла «Поліклініка без черг»: жителі облас-
ного центру, котрих обслуговує міська 
поліклініка № 3, можуть записатися на 
прийом до лікаря за допомогою елек-
тронної черги.

«Поліклініка без черг» — пілотний 
проект, який поширюється поки що на 
кілька міст України. Так, за допомогою 
спеціальних терміналів можна запису-
ватися на прийом до дільничного те-
рапевта або сімейного лікаря. Для цьо-
го достатньо мобільного телефона чи 
смартфона і власне самого терміна-
лу, на якому треба буде набрати кілька 
цифр, прізвище лікаря та отримати та-
лон з інформацією про те, коли до ньо-
го можна потрапити на прийом. Окрім 
того в оновленому холі поліклініки роз-
міщений спеціальний екран з повними 
даними про всіх лікарів. 

Для тих відвідувачів, які не мають 
відповідних ґаджетів, є традиційна про-
цедура реєстрації. 

ПРОБЛЕМА
 
Два роки в Чернігові діяла послуга для 

людей з інвалідністю «Соціальне таксі». 
Вона стала можливою завдяки бюджету 
участі. За проект проголосували у 2015 
році, потім іще раз — у 2016-му. Цієї осе-
ні служба соціального таксі не отримала 
достатньої підтримки чернігівців.

Соціальне таксі функціонувало на 
базі благодійної організації «Логос». 
Його робота обходилася приблизно у 
185 тисяч гривень на рік, а користува-
тися цим таксі могли люди з інвалідні-
стю I і II груп, діти-інваліди, інваліди вій-
ни І-ІІІ груп, учасники бойових дій.

Однак у силу того, що все місто об-
слуговував лише один автомобіль, за-
мовляти поїздку доводилося за кіль-
ка днів, а їздити можна було тільки в лі-
карні, установи соціального захисту та 
освіти, реабілітаційні центри. Тепер же 
й цієї можливості немає.

Про подальшу долю соціально-
го таксі розповіла директорка «Лого-
су» Надія Лозбень. «22 грудня соціаль-
не таксі працювало останній день, після 
чого припинило своє існування. Ми від-
правляли документи на програму під-
тримки громадських організацій. Про-
сили, щоби включили ту суму (299 960 
грн.), яка була подана на бюджет участі, 
але нас не підтримали. Пояснили, що 
ми возимо не всіх людей з інвалідністю. 
За статистикою – це 23 тисячі. Возити 
однією машиною всіх неможливо.

До того ж на обслуговування 23 ти-
сяч людей потрібно 90 мільйонів гри-
вень. Людям пропонують користувати-
ся низькопідлоговими тролейбусами».

У міськраді відмову включити цю 
службу до програми підтримки гро-
мадських організацій пояснили тим, що 
цьогоріч допомога надавалася тільки 
на оплату оренди приміщень, землі та 
комунальних послуг. 

Як на мене, чому би нашому місь-
кому бізнесу, благодійним організаці-
ям, партіям та народним депутатам від 
Чернігівщини не виправити ситуацію з 
соціальним таксі? Підтримувати людей 
з обмеженими можливостями — це ж 
богоугодна справа! Невже ніхто не мо-
же допомогти? 

Олександр ШИЛО

ПЕРЕДНОВОРІЧНІ 
досягнення і побажання

Працівники Чернігівського міського відділу 
УДСНС України у Чернігівській області вітають 
мешканців та гостей Чернігівщини з прийдеш-

німи Новим роком і Різдвом Христовим. Проте у святкові 
та вихідні дні не слід забувати про заходи безпеки. Тож 
пропонуємо звернути увагу на низку порад, аби свято 
не перетворилося на неприємну подію.

Для зручності й безпеки ялинка або сосна мають бути 
встановлені на надійну підставку й так, аби не заважати ева-
куації людей із приміщення на випадок виникнення пожежі. 
Для ілюмінації необхідно використовувати тільки сертифіко-
вані гірлянди заводського виготовлення, заздалегідь переві-
ривши їх справність.

Пам’ятайте, що прикраси і святкові костюми, зроблені з 
синтетики, вати, паперу та інших легкозаймистих матеріалів, 
дуже небезпечні. Сприяє розвитку пожежі і хвоя, що швид-
ко висихає. Тож, аби зіпсувати свято, достатньо невеличко-
го джерела вогню, яким може стати піротехнічний виріб, хло-
павка, бенгальський вогник або свічка.

Окремої уваги заслуговують піротехнічні вироби, які є дуже 
небезпечними. Продавати їх мають право тільки суб’єкти го-
сподарювання, котрі згідно з чинним законодавством отрима-
ли на те відповідні дозвільні документи.

Самі піротехнічні вироби повинні відповідати вимогам 
безпеки, про що свідчить сертифікат. За його відсутності 

продавати й використовувати піротехніку заборонено. Також 
необхідно перевірити термін придатності виробу. У простро-
ченій піротехніці заряд злежується і може вибухнути набага-
то раніше, ніж це передбачено заводом-виробником. Збері-
гати побутову піротехніку необхідно в недоступних для дітей 
місцях та на безпечній відстані від джерел відкритого вогню і 
нагрівальних приладів.

Запускати феєрверки допускається на відстані не менше 
100 метрів від будинків та інших об’єктів. Небезпечно ударя-
ти по піротехнічних виробах, тягти їх за ґніт, переносити в ки-
шенях, під одягом, користуватися такими виробами в нетве-
резому стані, залишати їх без нагляду, кидати з вікон, балко-
нів, дахів будівель та під ноги перехожим або чинити інші дії, 
від яких можуть постраждати люди.

Після приведення в дію піротехніки, незалежно від того, 
спрацювала вона чи ні, не можна підходити до такої «іграш-
ки» близько 10 хвилин, адже ви не бачите процесу, який від-
бувається всередині.

Пам’ятайте, що феєрверки, ракети можуть залетіти у вік-
на або на балкони квартир і спричинити пожежу. Полум’я може 
спалахнути як миттєво, що призведе до травмування людей, 
так і непомітно – через декілька годин після процесу тління, ко-

ли у приміщенні нікого не буде або люди відпочиватимуть. Тож 
будьте уважними та обережними. 

Виходячи з приміщення чи лягаючи відпочивати, вими-
кайте електропобутові й опалювальні прилади. Захоплюю-
чись своїми справами, не забувайте про дітей, котрі, зали-
шившись без нагляду, можуть вигадати ігри з вогнем, інши-
ми небезпечними предметами. 

Пам’ятайте, що у стані алкогольного сп’яніння значно 
уповільнюється відчуття небезпеки,тому це може послужи-
ти причиною надзвичайних подій із непередбачуваними на-
слідками.

Якщо ви виявили запах диму або побачили горіння, одра-
зу викликайте оперативно-рятувальну службу за номером 
101. Одночасно з цим, не створюючи паніки, виведіть на ву-
лицю людей (у першу чергу дітей, інвалідів та осіб похилого 
віку) й за допомогою первинних засобів пожежогасіння роз-
почніть ліквідацію осередку пожежі.

Петро ДЬОГТЯР,

начальник Чернігівського МВ УДСНС України 

у Чернігівській області

 У святкові дні не забувайте про заходи безпеки
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Корюківська ОТГ Корюківська ОТГ 
з покращеним з покращеним 
«культурним» бюджетом«культурним» бюджетом

127 мільйонів гривень із трансфертами 
(медична й освітня державні субвенції) – за 
такий міський бюджет-2018 проголосували 
депутати на 12-й сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання. Мало це чи багато? 

– Нормально, хоча, звичайно, хотілося би й 
більше… – резюмує після засідання Корюків-
ський міський голова Ратан Ахмедов. – Видат-
ки бюджету заплановано на розвиток галузей 
освіти, медицини, підтримку молоді та спорту, 
на фінансування заходів із благоустрою, ремон-
ту доріг, на підтримку комунальних підприємств 
та громадських організацій. Закладаємо в рік 
прийдешній значно більше бюджетних коштів і 
на культуру. Хотів би подякувати депутатському 
корпусу за плідну співпрацю та громадській ор-
ганізації Центр «Доброчин» за сприяння врегу-
люванню бюджетного процесу. 

Ратан Ратанович також повідомив, що на се-
сії було затверджено ряд програм, які діяти-
муть на території громади в наступні роки, дов-
гостроковий План дій зі сталого енергетичного 
розвитку та клімату до 2030 року, а також ство-
рено робочу групу з розробки Статуту Корюків-
ської об’єднаної територіальної громади. Обся-
ги коштів міського бюджету на фінансування всіх 
програм є орієнтовними й передбачатимуться в 
межах реального ресурсу бюджету. Розрахун-
ки були здійснені з урахуванням зростання ін-
дексу інфляції на споживчі ціни. Окрім цього, че-
рез необхідність приведення нормативних ак-
тів міської ради у відповідність із нормами чин-
ного законодавства та з метою забезпечення 
представництва інтересів жителів населених 
пунктів Корюківської міської ради, що увійш-
ли до об’єднаної територіальної громади з ад-
міністративним центром у місті Корюківці, сесія 
вирішила утворити на території міськради вісім 
старостинських округів, а виконуючих обов’яз-
ки старост на території сіл було визначено вико-
нуючими обов’язки старост відповідних старо-
стинських округів.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ
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