ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 13 серпня 2020 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
2017-2020 роки
2. Про погодження продовження дії «Програми відшкодування
кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з
енергозбереження у житловому фонді м. Чернігова на 2016–2019 роки» на
2020 рік та викладення її у новій редакції
3. Про погодження Програми сприяння діяльності вуличних комітетів у
Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова на IV квартал
2020 рік
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
4. Про схвалення проєкту Програми соціальної підтримки сімей з
дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у місті
Чернігові на IV квартал 2020 року
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
5. Про погодження проєкту Програми надання соціальних послуг на IV
квартал 2020 року
6. Про погодження проєкту Програми надання допомоги на поховання
осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не
перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, не
зареєстровані як фізичні особи-підприємці на IV квартал 2020 року
7. Про погодження проєкту Програми надання додаткових до
передбачених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих
категорій громадян на IV квартал 2020 року
8. Про погодження проєкту Програми надання деяких пільг
(компенсацій), передбачених чинним законодавством України на IV квартал
2020 року
Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор
департаменту соціальної політики
9. Про Програму з інформаційного забезпечення населення
телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства
«Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради на 2021 –
2023 роки

Доповідає: Капустян Ольга Іванівна – генеральний
директор КП «ТРА «Новий Чернігів»
10. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління
11. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 «Про затвердження
переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів
інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується
за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»
12. Про перекриття руху автотранспорту
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
13. Про погодження внесення змін до Програми створення та
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2016 – 2020 роки, затвердженої
рішенням Чернігівської міської ради від 28.04.2016 № 7/VII-2 (зі змінами)
Доповідає: Годун Григорій Володимирович –
начальник відділу з питань НС та ЦЗН
14. Про погодження Програми забезпечення діяльності комунального
підприємства «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради на 20212023 роки
Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович –
начальник КП «Муніципальна варта»

