
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  29 вересня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 

роки 

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 вартість проїзду у міському пасажирському автомобільному 

транспорті 

4. Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту 

м. Чернігова 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – начальник 

управління транспорту, транспортної 

інфраструктури та зв’язку 
 

5. Про погодження Програми придбання у комунальну власність 

територіальної громади міста Чернігова житла для надання в тимчасове 

користування внутрішньо переміщеним особам на 2021-2024 роки 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович – начальник 

відділу квартирного обліку 
 

6. Про надання згоди на передачу будівлі котельні з обладнанням по вул. 

Василя Прохорського, 2а 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 

 

7. Про затвердження передавального акта комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський міський стоматологічний центр» Чернігівської 

міської ради 

8. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради у новій 

редакції 

9. 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: Кухар Владислав Вікторович – генеральний 

директор КНП «Чернігівська міська лікарня 

№ 2» 
 

10. Про встановлення меморіальної дошки 

11. Про погодження внесення змін до Програми розвитку туризму та 

промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

12. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

13. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 

14. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України 

15. Про внесення змін до Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини 

16. Про затвердження рішення комісії з використання у 2021 році субвенції 

з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової 

компенсації оформлене протоколом від 27 вересня 2021 року № 3 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

17. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

Доповідає: Кизима Андрій Петрович – заступник 

начальника відділу господарського та 

транспортного забезпечення 
 

18. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

Доповідає: Лосєв Віталій Анатолійович – директор КП 

«Шкільне» 

 

19. Про демонтаж тимчасових об’єктів (вивісок) на території м.Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

20. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Хажевскас Дмитро Олександрович – 

директор КП «Міськсвітло» 
 

21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 05 

серпня  2021 року № 441 «Про перекриття руху автотранспорту по 

вул. Олександрівська» 



22. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Захисників України 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 


