
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  16 липня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового в 

Деснянському районі 

2. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Грецький Володимир Миколайович –голова 

Деснянської районної ради 
 

3. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

4. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –

голова Новозаводської районної ради 
 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 01 листопада 2018 року № 521 «Про внесення змін до 

переліку об’єктів з облаштування інженерно-транспортної інфраструктури 

приватного сектору міста, що співфінансуються за рахунок коштів міського 

бюджету міста Чернігова» (зі змінами) 

6. Про передачу капітальних вкладень 

7. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 «Про затвердження 

переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 

інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за 

рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

8. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

9. Про надання згоди на списання транспортного засобу 

Доповідає: Морський Віталій Іванович – начальник КП 

«Новозаводське» 
 

10. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції 
Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

11. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Ветеринарно-

стерилізаційний центр «Крок до тварин» Чернігівської міської ради у новій 

редакції 

Доповідає: Діденко Тетяна Олександрівна – начальник 

КП «Ветеринарно-стерилізаційний центр 

«Крок до тварин» 



12. Про надання згоди на списання основних засобів 

Доповідає: Николенко Вячеслав Миколайович – 

директор КП «Міськсвітло» 
 

13. Про надання згоди на списання майна 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

14. Про передачу частини гуртожитку по проспекту Перемоги, 205 

15. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єкта інженерної інфраструктури 

Доповідає: Купка Оксана Василівна – заступник 

голови ФКМ 
 

16. Про надання згоди на списання основних засобів 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 
 

17. Про затвердження передавального акта комунального позашкільного 

навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» 

Чернігівської міської ради Чернігівської області 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту 
 

18. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна 

19. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

20. Про переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки та 

присвоєння їм адреси 

21. Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Чернігова 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

22. Про розгляд звернення щодо надання пільги зі сплати державного 

мита 

23. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

24. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Бруй Володимир Олександрович – 

головний інженер ТОВ «ФОРЕСТ – 3» 
 

25. Про надання права на укладення договору про пайову участь в 

утриманні об’єкта благоустрою 



Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – начальник 

КП «Паркування та ринок» 

 

26. Про зміну статусу службового житла, виділення житла та видачу 

ордерів 

Доповідає: Богуш Світлана Миколаївна – заступник 

начальника відділу квартирного обліку та 

приватизації житлового фонду  

 


