ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 04 березня 2021 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про передачу капітальних вкладень
2. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради від 21 січня 2021 року № 6 «Про затвердження
переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів
інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021
рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської
територіальної громади»
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
3. Про надання згоди на передачу основних засобів
Доповідає:
Мороз
Микола
Миколайович
юрисконсульт КП «АТП - 2528»

–

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу спортивно-тренажерних
комплексів в межах комунальної власності
Доповідає: Морський Віталій Іванович – начальник КП
«Новозаводське»
5. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів у межах
комунальної власності
Доповідає: Лущай Ігор Олександрович - начальник КП
«ЖЕК – 10»
6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської
міської ради від 28 вересня 2016 року № 419 «Про затвердження мережі
міських автобусних маршрутів загального користування»
Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –
начальник
управління
транспорту,
транспортної інфраструктури та зв’язку
7. Про
схвалення Інвестиційної програми АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2021 рік у сфері
теплопостачання
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ
Співдоповідь: Геращенко Віктор Михайлович –
голова
правління
АТ
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

8. Про утворення комісії з визначення розміру збитків, заподіяних
порушниками
земельного
законодавства
власникам
землі
та
землекористувачам
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – начальник
управління земельних ресурсів
9. Про проведення конкурсу та затвердження конкурсної документації
Доповідає: Марущак Олександр Анатолійович
директор КП «Чернігівбудінвест»

-

10. Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник
управління освіти
11.
Про погодження кандидатів
на отримання
пільгового
довготермінового кредиту молодим сім`ям на будівництво (придбання) житла
Доповідає: Ярошевський Анатолій Іванович директор
регіонального
управління
Держ.спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву»
12. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні
дитини
Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник
відділу звернень громадян
13. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
14. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей
15. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
16. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про
підтвердження місця проживання дитини …, для її тимчасового виїзду за межі
України
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
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
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
19. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління

20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27 січня 2021
року № 41 «Про перекриття руху автотранспорту»
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ

