
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  07 листопада 2019 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 у місті 

Чернігові ради 

 

2. Про погодження внесення змін до Програми поліпшення екологічного 

стану міста Чернігова на 2018 – 2020 роки 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 15 січня 2019 року № 4 «Про затвердження 

переліку об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, що співфінансуються за рахунок 

коштів міського бюджет міста Чернігова» 

4. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 

роки 

5. Про перепоховання (1) 

6. Про перепоховання (2) 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

7. Про видалення зелених насаджень 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник 

КП «Зеленбуд» 
 

8. Про надання згоди на передачу нежитлового приміщення по вул. 

Мстиславській, 24 

 Доповідає: Гламазда Сергій Миколайович – 

юрисконсульт КП «Деснянське» 

 

9. Про надання дозволу на списання з балансу комунального 

підприємства «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради житлових будинків та 

житлових приміщень 
Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП 

«ЖЕК-13» 
 

10. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Николенко Вячеслав Миколайович – 

директор КП «Міськсвітло» 
 



11. Про демонтаж тимчасових (металевих) гаражів на території м. 

Чернігів 

12. Про демонтаж тимчасових об’єктів на території м. Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович - 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

13. Про проект Програми організації та проведення у 2020 році 

громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова 

Доповідає: Серб Світлана Миколаївна - директор 

міського центру зайнятості 
 

14. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, зміну статусу службового житла 

15. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 15 квітня 2016 року № 140 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 4 січня 2018 року № 6 

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 4 

січня 2018 року № 7 

19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 19 вересня 2019 року № 362 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович  –

начальник відділу квартирного обліку 
 

20. Про погодження внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 

2018 року №31/VII-1 «Про Програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки» зі змінами від 25 червня 

2019 року № 43/VII-3 

21. Про надання згоди на списання транспортних засобів 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – начальник 

управління охорони здоров’я 
 

22. Про погодження Програми розвитку культури й культурного простору 

міста Чернігова на 2020-2022 роки 

Доповідає: Литвин Катерина Андріївна – заступник 

начальника управління культури та 

туризму 
 

23. Про погодження внесення змін до Програми забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Міський Палац культури імені В’ячеслава 

Радченка» Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки 

Доповідає: Должикова Ірина Олександрівна –директор 

КП «Палац культури» 
 

24. Про надання згоди на передачу вуличних спортивних тренажерів та 

гімнастичних комплексів 



25. Про надання згоди на передачу матеріальних цінностей 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту 
 

26. Про компенсацію за участь у виставково-ярмарковому заході за 

рахунок коштів міського бюджету 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

27. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

28. Про виплату разової компенсації за виготовлення та встановлення 

надмогильної споруди члену сім'ї загиблого або померлого учасника бойових 

дій 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 

відділу звернень громадян 
 

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

нерухомого майна 

30. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 

31. 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 
 

32. Про План діяльності виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – начальник 

юридичного відділу 
 

33. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


