
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  03 листопада 2021 року о 11 годині 30 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про погодження внесення змін та доповнень до Програми управління 

комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020 – 2022 

роки 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

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

3. Про демонтаж тимчасового об’єкта (металевого гаража) на території 

м. Чернігова 

4. Про демонтаж тимчасового об’єкта на території м. Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

5. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 
 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

29 вересня 2021 року № 594 «Про надання згоди на передачу транспортного 

засобу» 

Доповідає: Лосєв Віталій Анатолійович - директор 

КП «Шкільне» 
 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Будинок 

книги» Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Стах Артем Юрійович – директор КП 

«Будинок книги» 
 

8. Про погодження внесення змін до Програми поліпшення гігієнічних 

умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 
 

9. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради на укладення 

договору 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – 

генеральний директор КНП 

«Чернігівська міська лікарня № 2» 
 



10. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, 

послуги з постачання гарячої води АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» для потреб населення 

Доповідає: Щербина Олексій Юрійович – голова 

правління АТ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 
 

11. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання 

гарячої води ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» для потреб населення 

Доповідає: Аркатов Дмитро Олександрович – в.о. 

генерального директора ТОВ ФІРМА 

«ТЕХНОВА» 
 

12. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, 

послуги з постачання гарячої води ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«СПЕЦІАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» для потреб населення 

Доповідає: Козлов Віктор Олексійович – директор 

ПП «СПЕЦІАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ» 
 

13. Про погодження проєкту Програми підтримки громадських 

організацій міста Чернігова на 2022 рік 

14. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 
 

 

15. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» Дубіні Л. А. 

Доповідає: Рубашенко Надія Іванівна – начальник 

відділу кадрової роботи 
 

 

16. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені недієздатної 

особи 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

17. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

Доповідає: Алєксєєва Маргарита Миколаївна – 

директор міського центру соціального  

обслуговування 
 



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

позбавлених батьківського піклування 

19. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 

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

право власності на яке або право користування яким мають діти 

21. Про поповнення дитячого будинку сімейного типу … дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, … 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

22. Про присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна 

23. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

24. Про План діяльності виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 
 

25. Про розгляд Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

26. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


