
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Погоджувальної ради 

Чернігівської міської ради 
 

17 травня  2021 року            м. Чернігів 

 

Присутні: 

  

Атрошенко  

Владислав Анатолійович 

-  міський голова 

 

 

Депутат  

Волок 

Руслан Валерійович 
 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, бюджету та фінансів 
 

Депутат 

Луценко  

Олександр Олегович 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

cоціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

Депутат 

Гриць  

Віталій Юрійович 

 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту 

і зв'язку та енергозбереження 

Депутат  

Тарасовець  

Юрій Миколайович 

- заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва та 

регулювання земельних відносин 
 

  

Депутат 

Черненок  

Максим Петрович 

 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту 

і зв'язку та енергозбереження 

Депутат 

Дериземля  

Андрій Васильович 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин 

 

Ломако  

Олександр Анатолійович 

- секретар міської ради 

Фесенко 

Сергій Іванович 

- заступник міського голови-керуючий справами 

виконкому 

Атрощенко  

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови 

Геращенко  

Віктор Михайлович 

- заступник міського голови 

Дмитренко - начальник управління земельних ресурсів міської 
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Василь Лук’янович  ради 

Єпінін  

Олексій Юрійович 

- голова фонду комунального майна міської ради 

Малець  

Ольга Олександрівна 

- заступник начальника управління охорони 

здоров'я міської ради 

Лисенко 

Олена Юріївна 

- начальник фінансового управління міської ради 

Макаров  

Олександр Володимирович 

- заступник начальника управління капітального 

будівництва міської ради 

Миколаєнко  

Роман Сергійович 

- начальник юридичного відділу  міської ради 

Шевчук  

Олександр Іванович 

- начальник управління культури та туризму 

міської ради 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про проведення пленарного засідання 8 сесії Чернігівської міської ради 8 

скликання. 

 

СЛУХАЛИ:   міського    голову   Атрошенка В. А.   –   про   проєкт порядку   

денного пленарного    засідання   8  сесії Чернігівської   міської   ради 8 

скликання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити проєкт порядку денного пленарного засідання 8 сесії міської 

ради 8 скликання: 

 

1.1.  Про зміни до Статуту територіальної громади міста Чернігова. 

1.2.  Про затвердження внесення змін до Програми розвитку туризму та 

промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки. 

1.3.  Про присвоєння комунальному закладу позашкільної мистецької освіти 

«Чернігівська міська школа мистецтв» імені Любомира Боднарука. 

1.4.  Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єкта житлового фонду. 

1.5.  Про внесення змін до переліків об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2021 році 

(група інвентарних об’єктів за адресою: вул. 1-го Травня, 178а). 

1.6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27 серпня 2020 року    № 

55/VII-36 «Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, 

організацій, з якими договори оренди можуть бути продовжені без проведення 

аукціону». 

1.7.  Про затвердження персонального складу Чернігівської молодіжної 

міської ради. 
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1.8.  Про виключення майна з Переліку другого типу та включення майна до 

Переліку першого типу. 

1.9.  Про надання згоди на списання об’єкту нерухомого майна. 

1.10.  Про надання згоди на безоплатну передачу комплектів медичного 

обладнання. 

1.11.  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24 грудня 

2020 року № 3/VIII-29 “Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади 

на 2021 рік” зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 

7/VIІI - 15). 

1.12.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів. 

1.13.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), передачу 

земельних ділянок у власність та оренду громадянам для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, для будівництва індивідуальних 

гаражів та громадянам – учасникам АТО/ООС, учасникам бойових дій, ветеранам 

війни та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС для індивідуального 

садівництва. 

1.14.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 

юридичним та фізичним особам. 

1.15.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, технічних документацій із землеустрою, надання, вилучення і передачу 

земельних ділянок юридичним і фізичним особам. 

1.16.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам. 

1.17.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

1.18. Про депутатські запити. 

1.19. Різне. 

 

2. СЛУХАЛИ:   депутата Луценка О. О.    –   про включення до порядку 

денного сесії додаткових питань: 

– Про Звернення Чернігівської міської ради до Кабінету Міністрів України 

щодо невідкладного вилучення усіх примірників книги «Принцеса+принцеса: 

довго і щасливо» (автор О’Нілл Кейті, переклад з англійської Стріхи Я., видавець 

Приватне підприємство «Рідна мова», 2019) із шкільних та дитячих бібліотек 

міста Чернігова, як такої, що підриває засади суспільної моралі, суперечить 

Конституції України та чинному законодавству України 
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– Про обмеження доступу відвідувачам шкільних бібліотек міста Чернігова 

та Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи до 

книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О’Нілл Кейті, переклад з 

англійської Стріхи Я., видавець Приватне підприємство «Рідна мова», 2019), як 

такої, що підриває засади суспільної моралі, суперечить Конституції України та 

чинному законодавству України 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухати доповідача на засіданнях постійних комісій. 

 

3. Розглянути всі питання проєкту порядку денного пленарного засідання       

8 сесії міської ради 8 скликання 27 травня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Владислав АТРОШЕНКО 

 


