
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  07 жовтня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. 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 
 

2. Про погодження внесення змін та доповнень до Програми управління 

комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020 – 2022 

роки 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник 

директора  КП «Чернігівводоканал» 
 

4. Про створення комісії з придбання у комунальну власність 

територіальної громади міста Чернігова житла для надання в тимчасове 

користування внутрішньо переміщеним особам 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

5. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам 

Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – начальник 

управління земельних ресурсів міської 

ради 
 

6. Про редакційне уточнення назв об’єктів 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – генеральний 

директор КНП «Чернігівська міська 

лікарня № 2» 
 

7. Про погодження Програми розвитку освіти міста Чернігова на 2022-

2024 роки 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 
 

8. Про встановлення меморіального дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 



9. Про вартість ритуальних послуг 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

10. Про забезпечення особистих та майнових прав та інтересів 

повнолітніх фізичних осіб, які визнані недієздатними 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

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

позбавлених батьківського піклування 

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

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

право власності на яке або право користування яким мають діти 

14. Про створення прийомної сім’ї та влаштування дитини 

15. Про схвалення проєкту Програми надання послуги тимчасового 

перебування в лікарні дітей, що залишились без батьківського піклування, 

дітей, залишених у пологовому будинку, та санітарної обробки житлового 

приміщення, право власності на яке або право користування яким мають діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, на 2022-2025 роки 

16. Про схвалення проєкту Програми надання поворотної фінансової 

допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до 

моменту отримання державної соціальної допомоги на 2021-2025 роки 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

17. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 

відділу звернень громадян 
 

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 23 квітня 2020 року № 170 «Про тендерний комітет 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради» 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна – 

начальник відділу обліку та звітності 
 

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

нерухомого майна 

20. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

21. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 



22. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

23. 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 управління 

капітального будівництва 

 


