ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 15 жовтня 2020 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в
Деснянському районі
2. Про надання згоди на списання транспортного засобу
3. Про надання згоди на передачу майна (фін упр)
4. Про надання згоди на передачу майна
Доповідає: Грецький Володимир Миколайович –
голова Деснянської районної ради
5. Про надання повноважень на складання протоколів про
адміністративні правопорушення
6. Про перекриття руху автотранспорту
Доповідає: Дейнеко Євген Васильович – заступник
начальника управління ЖКГ
7.
Про
затвердження
Статуту
комунального
підприємства
«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції
Доповідає: Малявко Сергій Михайлович – директор
КП «Чернігівводоканал»
8. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць
Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович –
начальник відділу ведення Держ. реєстру
виборців Новозаводського району
9. Про надання згоди на передачу металевої огорожі
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ
10. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович –
начальник управління земельних ресурсів
11. Про погодження змін до Програми розвитку електричного
транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки
Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –
начальник управління транспорту
12. Про встановлення меморіальної дошки
Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник
управління культури та туризму

13. Про участь батька у вихованні малолітніх дітей
14. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
15. Про погодження проєкту Програми соціальної підтримки населення
м. Чернігова на 2021-2023 роки
Доповідає: Максименко Валентина Михайлівна –
заступник
директора
департаменту
соціальної політики
16. Про виплату разової компенсації за виготовлення та встановлення
надмогильної споруди члену сім'ї загиблого або померлого учасника бойових
дій
Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна –
начальник відділу звернень громадян
17. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна
18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
19. Про зміну статусу квартир та погодження присвоєння адрес
Доповідає: Гребень Петро Миколайович – заступник
начальника управління архітектури та
містобудування
20. Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті
Чернігівської міської ради
Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович –
начальник юридичного відділу
21. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління

