
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться  20 жовтня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. 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» 

2. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Івана Мазепи 
3. Про тимчасове розміщення зовнішньої реклами 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 
управління ЖКГ 

 

4. Про надання згоди на передачу основних засобів 
Доповідає: Рогова Олена Георгіївна  – начальник КП 

«ЖЕК – 13» 
 

5. Про демонтаж тимчасових об’єктів (вивісок) на території м. Чернігова 
Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

6. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 
облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

7. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 
8. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 
9. Про переоформлення особових рахунків на житло 
10. Про затвердження переліку житлових приміщень, які належать до 

житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового 
проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті 
Чернігові 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –
начальник відділу квартирного обліку 

 

11. Про встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, закладів 
ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 
начальника управління економічного 
розвитку міста 

 

12. Про затвердження переліку об’єктів пам’яток культурної спадщини, 
які потребують поточного ремонту згідно з Міською цільовою програмою з 
охорони та збереження пам’яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-
2021 роки 



Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 
управління культури та туризму 

 

13. Про погодження внесення змін до міської Програми розвитку 
фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки 

14. Про погодження внесення змін до Міської комплексної цільової 
програми "Місто Чернігів – дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – 
начальник управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

 

15. Про погодження змін до Програми з інформаційного забезпечення 
населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального 
підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської 
ради на 2021 – 2023 роки 

Доповідає: Левочко Наталія Олександрівна - 
генеральний директор КП «ТРА «Новий 
Чернігів» 

 

16. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

17. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 
18. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 
19. Про поповнення прийомної сім’ї … дитиною,  позбавленою 

батьківського  піклування, … 
20. Про вибуття … з числа вихованців дитячого будинку сімейного типу 

… 
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

21. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Шуляковій І. М. 

Доповідає: Рубашенко Надія Іванівна – начальник 
відділу кадрової роботи 

 
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 надання матеріальної допомоги 
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


