
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Погоджувальної ради 

Чернігівської міської ради 
 

16 квітня 2021 року            м. Чернігів 

 

Присутні: 

  

Атрошенко  

Владислав Анатолійович 

-  міський голова 

 

 

Депутат  

Стрілець  

Олена Миколаївна 
 

- заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань комунальної власності, бюджету та 

фінансів 
 

Депутат  

Кирієнко  

Сергій Владиславович 

- заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань регламенту, законності, прав і свобод 

громадян та запобігання корупції 
 

Депутат 

Родикова  

Марія Вадимівна 

- секретар постійної комісії постійної комісії з 

питань освіти, медицини, соціального захисту, 

культури, молодіжної політики та 

спорту 

Депутат  

Летута  

В’ячеслав Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин 
 

Депутат 

Гриць  

Віталій Юрійович 

 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту 

і зв'язку та енергозбереження 

Депутат  

Білогура 

Василь Олексійович 

 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

медицини, соціального захисту, культури, 

молодіжної політики та спорту  

Депутат 

Черненок  

Максим Петрович 

 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту 

і зв'язку та енергозбереження 

Депутат 

Сехін  

Віктор Олександрович 

- заступник голови  постійної комісії міської ради 

з питань cоціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

Депутат 

Рейко  

Марина Миколаївна  

- член постійної комісії міської ради з питань 

регламенту, законності, прав і свобод громадян та 

запобігання корупції 

Ломако  - секретар міської ради 
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Олександр Анатолійович 

Фесенко 

Сергій Іванович 

- заступник міського голови-керуючий справами 

виконкому 

Атрощенко  

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови 

Вовк 

Павло Іванович 

- заступник директора комунального підприємства 

“Чернігівводоканал” 

Даневич  

Анна Олександрівна 

 - юрисконсульт комунального підприємства 

“Міський Палац культури імені В’ячеслава 

Радченка” 

Дмитренко 

Василь Лук’янович  

- начальник управління земельних ресурсів міської 

ради 

Єпінін  

Олексій Юрійович 

- голова фонду комунального майна міської ради 

Калюжний  

Сергій Сергійович 

- начальник управління архітектури та 

містобудування міської ради 

Куц 

 Ярослав Валентинович 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

Лазаренко  

Сергій Михайлович 

- начальник організаційного відділу міської ради 

Лисенко 

Олена Юріївна 

- начальник фінансового управління міської ради 

Марчук  

Ірина Петрівна  

-- директор департаменту соціальної політики 

Миколаєнко  

Роман Сергійович 

- начальник юридичного відділу  міської ради 

Мороз 

Микола Миколайович 

- юрисконсульт комунального підприємства “АТП-

2528” міської ради 

Рижий  

Олександр Миколайович 

- начальник управління транспорту, транспортної 

інфраструктури та зв’язку міської ради 

Рубашенко  

Надія Іванівна 

- начальник відділу кадрової роботи міської ради 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про проведення пленарного засідання 7 сесії Чернігівської міської ради 8 

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

денного пленарного    засідання   7  сесії Чернігівської   міської   ради 8 

скликання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити проєкт порядку денного пленарного засідання 7 сесії міської 

ради 8 скликання: 

 

1.1.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

1.2.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від               20 

листопада 2020 року № 1/VIII - 3 "Про утворення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради VIII скликання та затвердження його персонального 

складу". 

1.3.  Про погодження Інвестиційної програми ТОВАРИСТВА ФІРМА 

«ТЕХНОВА» на плановий період 2021 рік у сфері теплопостачання. 

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

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

(пасажирський теплохід «Казбек» з дизельним двигуном). 

1.5.  Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на                2021-

2025 роки. 

1.6.  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 

громади міста Чернігова об’єкта житлового фонду. 

1.7.  Про внесення змін до Програми розвитку електричного транспорту               

м. Чернігова на 2018-2022 роки. 

1.8.  Про затвердження внесення змін до Програми забезпечення діяльності 

комунального підприємства “Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка” 

Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки. 

1.9.  Про внесення змін до Програми сприяння забезпечення новим житлом 

мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста 

Чернігова на 2019 – 2023 роки. 

1.10.  Про включення майна до Переліку другого типу та надання згоди на 

передачу майна в оренду. 

1.11. Про внесок у статутний капітал комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради. 

1.12.  Про надання згоди на зарахування капітальних вкладень та зміну 

розміру статутного капіталу. 

1.13. Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади 

за І квартал 2021 року. 

1.14. Про використання коштів резервного фонду бюджету Чернігівської 

міської територіальної громади за І квартал 2021 року. 

1.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 січня 2015 року “Про 

місцеві податки” (47 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (49 сесія, 53 

сесія 6 скликання, № 3/VII-11, № 13/VII-20, № 14/VII-20, № 16/VII-2, № 19/VII-16, 

№ 25/VII-26, № 26/VII-14, № 28/VII-21, № 29/VII-19, № 35/VII-22, № 36/VII-30, № 
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38/VII-5, № 40/VII-7, № 41/VII -9, № 43/VII -7, № 48/VII -22, № 53/VII -17, № 

2/VIIІ-38, № 3/VIIІ-27, № 4/VIIІ-8). 

1.16. 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/VIIІ-9, № 5/VIIІ-13, № 6/VIIІ-15). 

1.17. 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 городництва та для будівництва індивідуальних гаражів. 

1.18. 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 дачного 

будівництва. 

1.19. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 

юридичним та фізичним особам. 

1.20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

земельних ділянок юридичним і фізичним особам. 

1.21. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам. 

1.22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

1.23. Про звернення Чернігівської міської ради до Прем`єр - міністра України 

щодо врегулювання питання виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 

травня. 

1.24. Про депутатські запити. 

1.25. Різне. 

2. Розглянути всі питання проєкту порядку денного пленарного засідання 7 

сесії міської ради 8 скликання 28 квітня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Владислав АТРОШЕНКО 

 


