ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 18 листопада 2021 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про надання згоди на передачу меморіального погруддя та пам’ятного
знаку
2. Про погодження Програми відшкодування втрат підприємств,
зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та
застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання
гарячої води для потреб населення міста Чернігова в опалювальному періоді
2021 – 2022 років
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
3. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень
4. Про перекриття руху автотранспорту
Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник
директора КП «Чернігівводоканал»
5. Про демонтаж тимчасових об’єктів (вивісок) на території м. Чернігова
Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович –
начальник КП «Муніципальна варта»
6. Про надання дозволу на укладення договору
Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор
КП «Паркування та ринок
7. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у
міському пасажирському автомобільному транспорті м. Чернігова
8. Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань безпеки
та організації дорожнього руху в місті Чернігові
Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –
начальник
управління
транспорту,
транспортної інфраструктури та зв’язку
9. Про затвердження актів приймання - передачі у комунальну власність
територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ
10. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – начальник
управління земельних ресурсів
11. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік
12. Про передачу жилих приміщень у власність громадян

13. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності
14. Про переоформлення особових рахунків на житло
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович
начальник відділу квартирного обліку

–

15. 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
16. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць
Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович –
начальник відділу ведення Держ. реєстру
виборців Новозаводського району
17. Про забезпечення особистих та майнових прав та інтересів
повнолітніх фізичних осіб, які визнані недієздатними
Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор
департаменту соціальної політики
18. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
19. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей
20. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
21. Про присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого
майна
22. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
23. Про переведення садових будинків у жилі будинки в місті Чернігові
24. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
25. Про призначення уповноваженої особи у сфері публічних закупівель
виконавчого комітету Чернігівської міської ради та втрату чинності рішень
виконавчого комітету Чернігівської міської ради
Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна –
начальник відділу обліку та звітності
26. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління

