
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  01 жовтня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в 

Деснянському районі 

Доповідає: Антонов Олександр Сергійович – 

заступник голови Деснянської районної 

ради 
 

2. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –

голова Новозаводської районної ради 
 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 3 грудня 2018 року № 599 «Про створення конкурсної 

комісії» 

4. Про закріплення території зеленої зони по вулиці Текстильників, 1Г у 

місті Чернігові 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

 

5. Про передачу та прийняття у комунальну власність територіальної 

громади м. Чернігова об’єктів (елементів) благоустрою 

6. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова 

7. Про надання згоди на списання майна 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

8. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

9. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

10. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла в місті Чернігові на одну особу за III квартал 2020 року 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

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

15 листопада 2018 року № 558 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника управління 

капітального будівництва 
 

 



12. Про встановлення загальної граничної чисельності працівників 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Деснянського району Чернігівської міської ради 

13. Про встановлення загальної граничної чисельності працівників 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Новозаводського району Чернігівської міської ради 

14. Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 

надання, Порядку надання транспортних послуг територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянського та 

Новозаводського районів Чернігівської міської ради 

15. Про встановлення додаткових до передбачених законодавством 

гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян 

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

20 лютого 2020 року № 65 «Про створення комісії щодо розгляду заяв на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб» 

17. Про затвердження Порядку фінансування витрат на безоплатне 

поховання та відшкодування витрат за здійснене поховання учасників 

бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

18. Про створення комісії з питань надання населенню субсидій та 

соціальних допомог 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

19. Про створення комісії з питань захисту прав дитини 

20. Про схвалення проєкту Програми розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної 

підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

21. Про погодження змін до Програми «Утримання та забезпечення 

діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді на 2019-2023 роки» 

Доповідає: Мазур Людмила Олесівна - директор 

міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 
 

22. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 
 



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

нерухомого майна 

24. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

25. Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Чернігова 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

26. Про План діяльності виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 
 

 

27. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


