
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  18 лютого 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

09 квітня 2020 року № 146 «Про утворення постійно діючої міської комісії з 

питань поводження з безхазяйними відходами у місті Чернігові» (зі змінами) 

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 дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 
 

4. Про перерахування внеску міської ради у статутний капітал 

комунального підприємства 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – 

начальник управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв’язку 
 

5. Про надання допомоги за успіхи у навчанні (за результатами І 

семестру) учням з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення 

АТО/ООС 

6. Про проєкт Програми трансформації мережі закладів загальної 

середньої освіти міста Чернігова на 2021-2024 роки 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 23 липня 2020 року № 292 «Про затвердження Положення та 

встановлення тарифів на платні послуги, які надаються закладами охорони 

здоров’я – комунальними некомерційними підприємствами Чернігівської 

міської ради» 

Доповідає: Малець Ольга Олександрівна – заступник 

начальника управління охорони здоров’я 
 



8. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

9. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності, про внесення 

змін до обліків 

10. Про переоформлення особового рахунку на житло 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

11. Про міську координаційну раду у справах дітей 

12. Про комісію з обстеження стану житлового приміщення 

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 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

16. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна 

17. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

18. Про розгляд скарги Федоровича Р.О. на постанову про накладення 

адміністративного стягнення 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 
 

19. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової 

Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 

2021-2025 роки 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 


