
                 

  

 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

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

 

ПРОТОКОЛ № 46 
   засідання виконавчого комітету міської ради 

 
м. Чернігів       Розпочато засідання о 09.30 

                                                                                              Закінчено засідання о 09.35 

 

                                                                                              14 грудня 2021 року 

 

                                                Брали участь у засіданні: 

Головує:  

Атрошенко В. А.  міський голова  

  

Члени виконавчого комітету міської ради: 

 

Атрощенко О. А.  заступник міського голови  

Геращенко В. М.  заступник міського голови 

Іванченко В. Г.  директор ТОВ «Поліський інжиніринг»  

Лисенко О. Ю.  начальник фінансового управління міської ради 

Ломако О. А.  секретар міської ради 

Пекур В. О.  заступник міського голови 

Фесенко С. І.  заступник міського голови – керуючий справами 

виконкому 

 
 

Відсутні члени виконавчого комітету 

міської ради: 

Антошин В. Л.  голова Секретаріату ЧРО ПП «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

  

Запрошені на засідання виконавчого комітету 

міської ради: 

Куц Я. В. - начальник управління житлово-комунального 
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господарства міської ради (1 - 3) 

Миколаєнко Р. С. - начальник юридичного відділу міської ради (1 – 3) 

Чусь Н. М. - начальник прес-служби міської ради (1 – 3) 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ніхто з членів 

виконавчого комітету міської ради не повідомив про реальний або потенційний 

конфлікт інтересів 
 

1. СЛУХАЛИ:  Про передачу капітальних вкладень 
 

 Доповідав:                                          Куц Я. В. 

Виступив:                                           Атрошенко В. А. 

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 751 додається 
 

1. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 17 червня 2021 року № 329 

«Про затвердження переліку об’єктів по капітальному 

ремонту житлового фонду об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, що співфінансуються за 

рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади» (зі змінами та доповненнями) 
 

 Доповідав:                                          Куц Я. В. 

Виступив:                                           Атрошенко В. А. 

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 752 додається 
 

1. СЛУХАЛИ:  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» 
 

 Доповідав:                                          Куц Я. В. 

Виступив:                                           Атрошенко В. А. 

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 753 додається 
 

 

 

 

Міський голова              Владислав АТРОШЕНКО 

 

 
Секретар міської ради              Олександр ЛОМАКО 


