
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  06 лютого 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового в  

Новозаводському районі 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –

голова Новозаводської районної ради 
 

2. Про передачу капітальних вкладень 

3. Про затвердження переліку об’єктів з впровадження заходів з 

енергоефективності у багатоквартирних будинках об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів 

міського бюджету міста Чернігова 

4. 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 
 

5. Про надання згоди на передачу транспортних засобів 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник 

КП «Зеленбуд» 
 

6. Про перерахування додаткового внеску міської ради у статутний 

капітал комунального підприємства «Новозаводське» Чернігівської міської 

ради 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Новозаводське» Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Морський Віталій Іванович – начальник 

КП «Новозаводське» 
 

8. Про виділення пального з матеріального резерву місцевого рівня 

Доповідає: Годун Григорій Володимирович – 

начальник відділу з питань НС та ЦЗН 
 

9. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень 

10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується замовниками при визначенні вартості будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного 

переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів бюджету 



міста Чернігова та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника УКБ 
 

11. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну 

власність територіальної громади м. Чернігова об’єкта інженерної 

інфраструктури 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

12. Про виділення службового житла та видачу ордерів 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

13. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам 

Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – 

начальник управління земельних 

ресурсів 
 

14. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 
 

15. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради в новій 

редакції 

Доповідає: Тураш Сергій Миколайович –         

начальник юридичного відділу КП 

«Чернігівське тролейбусне управління» 
 

16. Про надання дозволу на використання зображення герба м. Чернігова 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

17. Про надання згоди на списання транспортного засобу 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – 

начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
 

18. Про демонтаж тимчасових споруд (металевих гаражів) на території 

м. Чернігова 

19. Про демонтаж тимчасових об’єктів на території міста Чернігова 

20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 16 січня 2020 року № 15 «Про утворення комісії з демонтажу 

незаконно розміщених обʼєктів на території міста Чернігова» 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 



21. 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 
 

22. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 
 

23. Про погодження проекту Програми шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України та Національної гвардії України, які 

розташовані на території м. Чернігова, на 2020 – 2021 роки 

Доповідає: Ткач Андрій Вікторович – начальник 

відділу взаємодії з правоохоронними 

органами, запобігання та виявлення 

корупції, мобілізаційної, оборонної та 

спеціальної роботи 
 

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

нерухомого майна 

25. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 

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

присвоєння їм адреси 

27. Про погодження затвердження назв вулиць міста 

28. Про погодження внесення змін до Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

29. Про внесення доповнення до Плану діяльності виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 

рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 
 

30. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

31. Про надання дозволу на тимчасову організацію торгівлі 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 


