
 

 

   

УКРАЇНА 

      ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 12 квітня 2019 року     м. Чернігів     № 44 - р 
 

 

Про скликання сорок першої  

сесії Чернігівської міської ради  

сьомого скликання 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 50 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" скликати сорок першу сесію Чернігівської 

міської ради сьомого скликання 24 квітня 2019 року о 9 годині в залі засідань 

міської ради (вул. Магістратська, 7). 

 

1. Внести на розгляд сесії питання: 

1.1. Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 

роки. 

1.2. Про внесення змін до Програми поліпшення екологічного стану міста 

Чернігова на 2018-2020 роки. 

1.3. Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів соціальної та інженерної 

інфраструктури. 

1.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.08.2018 № 33/VII-32 

«Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова цілісного майнового комплексу 

Державного підприємства «Олімпійський навчальний спортивний центр 

«Чернігів». 

1.5. Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних 

послуг м. Чернігова. 

1.6. Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи 

учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова. 

1.7. Про перейменування комунальних закладів. 

1.8. Про надання згоди на списання основних засобів. 

1.9. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 січня 

2015 року “Про місцеві податки” (47 сесія 6 скликання) зі змінами і 

доповненнями (49 сесія, 53 сесія 6 скликання, № 3/VII-11, № 13/VII-20, 

№ 14/VII-20, № 16/VII-2, № 19/VII-16, № 25/VII-26, № 26/VII-14, № 28/VII-21, 

№ 29/VII-19, № 35/VII-22, № 36/VII-30, № 38/VII-5, № 40/VII-7). 
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1.10. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від  

29 листопада 2018 року №36/VII-33 “Про міській бюджет на 2019 рік” зі 

змінами і доповненнями (№38/VII-6, №39/VII-14, №40/VII-8). 

1.11. Про забезпечення конкурентного підходу до передачі в оренду 

вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності. 

1.12. Про внесення змін і доповнень до Порядку продажу земельних 

ділянок комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) у 

місті Чернігові. 

1.13. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

1.14. Про визначення переліку земельних ділянок для продажу права 

оренди на земельних торгах окремими лотами. 

1.15. Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної 

ділянки. 

1.16. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам – учасникам АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та 

членам сімей загиблих учасників АТО для індивідуального дачного 

будівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального 

садівництва, будівництва індивідуальних гаражів та городництва. 

1.17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), передачу 

земельних ділянок у власність та оренду громадянам для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), індивідуального садівництва та учасникам АТО, 

учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих учасників 

АТО для індивідуального дачного будівництва. 

1.18. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 

юридичним та фізичним особам. 

1.19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, технічних документацій із землеустрою, надання, вилучення і 

передачу земельних ділянок юридичним і фізичним особам. 

1.20. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам. 

1.21. Про депутатські запити. 

1.22. Різне. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради своєчасно та якісно 

підготувати матеріали на сесію міської ради. 

3. На пленарне засідання сесії міської ради запрошуються заступники 

міського голови, голови Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові 

рад, керівники структурних підрозділів міської ради, міських органів державної 

виконавчої влади, комунальних підприємств міської ради, представники засобів 

масової інформації. 
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4. Керівникам структурних підрозділів та комунальних підприємств 

міської ради особисто бути присутнім на пленарних засіданнях ради під час 

розгляду питань порядку денного: “Депутатські запити” та “Різне”. 

 

5. Чернігівському відділу поліції Головного управління національної 

поліції України в Чернігівській області (Реберг В. К.) забезпечити охорону 

громадського порядку під час проведення пленарного засідання сесії міської 

ради. 

 

6. Організаційному відділу міської ради (Лазаренко С. М.), загальному 

відділу міської ради (Гліб Т. Л.), відділу господарського та транспортного 

забезпечення міської ради (Музиченко С. В.), прес-службі міської ради              

(Подорван А. Ф.), відділу програмного та комп'ютерного забезпечення міської 

ради (Бузницький О. П.) забезпечити організаційно-технічне проведення 

пленарного засідання сесії міської ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                   М. ЧЕРНЕНОК 

 


