УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7_______________________________________тел 77-48-08

ПРОТОКОЛ № 14
засідання виконавчого комітету міської ради
м. Чернігів

Розпочато засідання о 09.05
Закінчено засідання о 09.40

7 травня 2020 року
Брали участь у засіданні:
Головує:
Атрошенко В. А.

 міський голова
Члени виконавчого комітету міської ради:

Атрощенко О. А.

 заступник міського голови

Ломако О. А.

 заступник міського голови

Козир О. І.

 головний архітектор проектів приватного підприємства
«АРДІ КА»

Фесенко С. І.

 заступник міського голови – керуючий справами
виконкому

Хольченкова Н. М.

 секретар міської ради

Черненко А. В.

 заступник міського голови

Власенко Ю. Д.

Відсутні члени виконавчого комітету
міської ради:
 представник міської організації Всеукраїнського
об’єднання"Батьківщина"
Запрошені на засідання виконавчого комітету
міської ради:
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Антонов О. С.

- заступник голови Деснянської районної у м. Чернігові
ради (1)
Брусильцева І. М.
- начальник відділу звернень громадян міської ради (1 - 7)
Вовк П. І.
- заступник директора КП «Чернігівводоканал» міської
ради (1 - 5)
Гребень П. М.
- заступник начальника управління архітектури та
містобудування міської ради (1 - 12)
Куц Я. В.
начальник
управління
житлово-комунального
господарства міської ради (1 - 12)
Лисенко О. Ю.
 - начальник фінансового управління міської ради (1- 12)
Мазур Л. О.
- директор міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (1 - 6)
Миколаєнко Р. С.
- начальник юридичного відділу міської ради (1 – 12)
Чусь Н. М.
- заступник начальника прес-служби міської ради (1 - 12)
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» міський голова
Атрошенко В. А. повідомив про потенційний конфлікт інтересів щодо питання
«Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови
земельних ділянок» (підпункт 1.3) порядку денного засідання виконавчого
комітету міської ради
1. СЛУХАЛИ:

Про переведення квартири з житлового
нежитлового в Деснянському районі

фонду

до

ГОЛОСУВАЛИ:

Доповідав:
Виступив:
"ЗА" – одноголосно

Антонов О. С.
Атрошенко В. А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 175 додається

2. СЛУХАЛИ:

Про надання згоди на передачу контейнерних майданчиків

ГОЛОСУВАЛИ:

Доповідав:
Виступив:
"ЗА" – одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 176 додається

3. СЛУХАЛИ:

Про передачу капітальних вкладень

ГОЛОСУВАЛИ:

Доповідав:
Виступив:
"ЗА" – одноголосно

Куц Я. В.
Атрошенко В. А.

Куц Я. В.
Атрошенко В. А.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення № 177 додається

4. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого
комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року
№ 3 «Про затвердження переліків об’єктів житловокомунального господарства, інших об’єктів інфраструктури
та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується
за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»
Доповідав:
Виступили:

Куц Я. В.
Атрошенко В. А.

Міський голова дав доручення заступнику міського
голови Черненку А. В., начальнику управління житловокомунального господарства міської ради Куцу Я. В.,
начальнику КП «Зеленбуд» міської ради Старікову Р. М.
(«прокинутися та почати працювати! Уже весна!»):
1. провести необхідні роботи по заміні (на сучасні) опор по
вул. Ремісничій;
2. упорядкувати підпірну стіну по вул. Ремісничій (біля
церкви);
3. терміново провести оздоблювальні роботи та озеленення:
- по вул. Ремісничій (виставити катальпи, розглянути
можливість висадження кущів, встановлення маленького
фонтану тощо),
- на в’їздах у місто (декоративні вазони з квітами тощо),
- по вул. П’ятницькій (газони),
- розглянути можливість оздоблення розворотного кола в
районі вул. Льотної – вул. Курсанта Єськова (фігури,
маленький фонтан тощо).
ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 178 додається

5. СЛУХАЛИ:

Про перекриття руху автотранспорту
Доповідав:
Вовк П. І.
Виступив:
Атрошенко В. А.
Міський голова дав доручення заступнику міського
голови Ломако О. А., директору КП «Чернігівводоканал»
міської ради Малявку С. М.:
1. завчасно повідомляти мешканців міста через засоби
масової інформації про перекриття руху, графіки ремонтних
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ГОЛОСУВАЛИ:

робіт та маршрути об’їзду закритих ділянок дороги;
2. терміново виконати ремонтні роботи з підняття шахт по
вул. Шевченка (на ділянці від стадіону ім. Ю. Гагаріна до
вул. Рокоссовського).
"ЗА" – одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 179 додається

6. СЛУХАЛИ:

Про передачу оргтехніки

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Доповідала:
Виступив:
"ЗА" – одноголосно
Рішення № 180 додається

7. СЛУХАЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8. СЛУХАЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
9. СЛУХАЛИ:

Мазур Л. О.
Атрошенко В. А.

Про надання одноразової матеріальної допомоги при
народженні дитини
Доповідала:
Брусильцева І. М.
Виступив:
Атрошенко В. А.
"ЗА" – одноголосно
Рішення № 181 додається
Про затвердження та надання містобудівних умов і
обмежень забудови земельних ділянок
Доповідав:
Гребень П. М.
Виступив:
Атрошенко В. А.
«ЗА» – 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Атрошенко В. А. не брав участь у голосуванні у зв’язку з
потенційним конфліктом інтересів
Рішення № 182 додається

ГОЛОСУВАЛИ:

Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Чернігова
Доповідав:
Гребень П. М.
Виступив:
Атрошенко В. А.
"ЗА" – одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 183 додається
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10. СЛУХАЛИ:

Про надання матеріальної допомоги

ГОЛОСУВАЛИ:

Доповідала:
Виступив:
"ЗА" – одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 184 додається

11. СЛУХАЛИ:

Про розпорядження, видані з 29 квітня до 7 травня 2020
року включно
Протокольно:
Взяти до відома, що з 29 квітня до 7 травня 2020 року
включно видано розпорядження міського голови № 57 – р –
№ 64 – р
Про порядок денний наступного засідання виконавчого
комітету міської ради
На наступному засіданні виконавчого комітету міської ради
розглянути поточні питання

12. СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Лисенко О. Ю.
Атрошенко В. А.

Міський голова

В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВА

