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 2021 року          м. Чернігів № 5/VІІІ-

Про затвердження Положення 
про управління житлово-комунального 
господарства Чернігівської міської 
ради у новій редакції та внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2020 
№ 3/VІІІ-17 "Про структуру 
виконавчих органів міської ради" 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини 
четвертої статті 42, частини першої статті 54 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", з метою реалізації Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 
паркування транспортних засобів", збільшення пропускної спроможності 
окремих ділянок вулично-дорожньої мережі міста Чернігова, впорядкування 
паркування транспортних засобів, покращення організації дорожнього руху та 
забезпечення управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської 
міської ради відповідних повноважень, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про управління житлово-комунального 
господарства Чернігівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної 
особи: 03366374, місцезнаходження (юридична адреса): 14000, м. Чернігів, 
вул. Реміснича, буд. 19) у новій редакції, що додається.

2. Пункт 3 рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VІІІ-17                  
"Про структуру виконавчих органів міської ради" викласти у такій редакції:

"3. Встановити з 07 квітня 2021 року загальну граничну чисельність 
працівників виконавчих органів міської ради, що фінансуються з бюджету 
Чернігівської міської територіальної громади, у кількості 580 одиниць".

3. Рішення набирає чинності з 07 квітня 2021 року.
4. Міському голові:
4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо приведення існуючої 

структури управління житлово-комунального господарства Чернігівської 
міської ради у відповідність до цього рішення.
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4.2. Забезпечити фінансування діяльності працівників управління 
житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, яке 
фінансується з бюджету Чернігівської міської територіальної громади, 
з урахуванням змін, внесених цим рішенням.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28 січня 
2021 року № 4/VІІІ-4 "Про положення про виконавчі органи Чернігівської 
міської ради" в частині затвердження Положення про управління житлово-
комунального господарства Чернігівської міської ради (пункт 1.20). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Атрощенка О. А., 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 
керуючого справами виконкому Фесенка С. І., постійну комісію Чернігівської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку 
та енергозбереження (Гриць В. Ю.) та постійну комісію Чернігівської міської 
ради з питань регламенту, законності, прав і свобод громадян та запобігання 
корупції (Хольченкова Н. М.). 

Міський голова В. АТРОШЕНКО
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