
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  20 серпня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в 

Деснянському районі 

Доповідає: Грецький Володимир Миколайович –

голова Деснянської районної ради 
 

2. Про погодження надання дозволу на поховання 

3. Про тимчасове розміщення зовнішньої реклами 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

4. Про надання згоди на списання майна 

5. Про надання згоди на закріплення нежитлового приміщення по вул. 

Льотній,12 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

6. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам 

Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – 

начальник управління земельних ресурсів 
 

7. Про затвердження рішення комісії, оформлене протоколом № 2 від 13 

серпня 2020 року та внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06 

серпня 2020 року № 299 

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

23 липня 2020 року № 294 та скасування рішення виконавчого комітету 

міської ради від 07 серпня 2019 року № 306 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

9. Про погодження змін до Програми розвитку електричного транспорту 

м. Чернігова на 2018-2022 роки 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 

 

10. Про погодження Програми створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті 

Чернігові на 2021-2025 роки 

11. Про погодження Програми з охорони життя людей на водних 

об’єктах у місті Чернігові на 2021 - 2025 роки 



Доповідає: Годун Григорій Володимирович – 

начальник відділу з питань НС та ЦЗН 
 

12. Про впорядкування штатних розписів закладів освіти міста 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

 

13. 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 
 

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

нерухомого майна 

15. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

16. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович – 

начальник відділу ведення Держ. реєстру 

виборців Новозаводського району 
 

17. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Галушка Ярослав Вікторович – начальник 

відділу ведення Держ. реєстру виборців 

Деснянського району 
 

18. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Поперечний Євген Анатолійович – в.о. 

заступника начальника Чернігівської 

дистанції колії 
 

19. Про погодження кандидата на отримання пільгового 

довготермінового кредиту молодим сім`ям на будівництво (придбання)  

житла 

Доповідає: Ярошевський Анатолій Іванович - 

директор регіонального управління 

Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» 
 

20. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 


