
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  15 квітня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 

роки 

2. 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» 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

27 січня 2021 року № 41 «Про перекриття руху автотранспорту» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

4. Про затвердження проектної документації 

5. Про надання згоди на списання основних засобів 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник 

директора  КП «Чернігівводоканал» 
 

6. Про погодження змін до Програми розвитку електричного транспорту 

м. Чернігова на 2018-2022 роки 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – 

начальник управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв’язку 
 

7. Про затвердження актів приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

8. Про тариф на виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

9. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Геращенко Віктор Михайлович –   голова 

правління АТ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 
 

10. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік 

11. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 



12. Про виключення з числа гуртожитків частини будівлі, що 

розташована за адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 120 

13. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності, про внесення 

змін до обліків 

14. Про переоформлення особового рахунку на житло 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

15. Про надання згоди на списання основних засобів та автомобілів 

Доповідає: Малець Ольга Олександрівна - заступник 

начальника управління охорони здоров’я 
 

16. Про надання дозволу на влаштування недієздатних осіб до 

психоневрологічного інтернату 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

17. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

18. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 

19. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 

20. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, …, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

21. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, …, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

22. Про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

23. Про затвердження складу комісії з питань присвоєння звання 

"Почесний громадянин міста Чернігова" 

24. Про затвердження складу комісії з питань присвоєння почесного 

звання "Захисник України – Герой Чернігова" 

Доповідає: Рубашенко Надія Іванівна – начальник 

відділу кадрової роботи 
 

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

нерухомого майна 

26. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

27. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового 

28. Про зміну статусу квартир та погодження присвоєння адрес 



Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

29. Про внесення змін до складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Чернігівської міської ради 

30. Про розгляд скарги Ковтун Л. І. на постанову про накладення 

адміністративного стягнення 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 
 

31. Про розгляд Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року 

32. Про надання матеріальної допомоги 

33. Про схвалення індикативних прогнозних показників бюджету 

Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

34. Про передачу капітальних вкладень 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 

 

35. Про погодження внесення змін до Програми сприяння забезпечення 

новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого 

житлового фонду міста Чернігова на 2019 – 2023 роки 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

36. Про негайне відібрання малолітнього … 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 

 


