
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  20 лютого 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про погодження доповнення до Програми з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом 

Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки 

2. Про надання матеріальної допомоги 

3. Про розгляд звернення щодо надання пільги зі сплати державного мита 

4. Про розгляд Звіту про виконання Програми управління боргом 

міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік 

5. Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

6. Про комісію щодо розгляду заяв на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –

голова Новозаводської районної ради 

 

7. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Антонов Олександр Сергійович – 

заступник голови Деснянської районної 

ради 
 

8. Про погодження внесення змін до Програми поліпшення екологічного 

стану міста Чернігова на 2018 – 2020 роки 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 01 листопада 2018 року № 521 «Про внесення змін до 

переліку об’єктів з облаштування інженерно-транспортної інфраструктури 

приватного сектору міста, що співфінансуються за рахунок коштів міського 

бюджету міста Чернігова» 

10. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 

роки 

11. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження 

переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 

інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за 

рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова» 

12. Про порядок видалення зелених насаджень на території міста 

Чернігова 



13. Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Чернігова 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

14. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник 

КП «Зеленбуд» 
 

15. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 
 

16. Про надання згоди на списання основних засобів 

17. Про перекриття руху автотранспорту 
Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

18. Про перерахування внеску у статутний капітал комунального 

підприємства «Міськсвітло» Чернігівської міської ради 

19. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міськсвітло» 

Чернігівської міської ради в новій редакції 

Доповідає: Николенко Вячеслав Миколайович – 

директор КП «Міськсвітло» 
 

20. Про перерахування внеску міської ради до статутного капіталу 

комунального підприємства 

21. Про затвердження Статуту комунального підприємства «АТП-2528» 

Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

22 Про надання згоди на передачу капітальних вкладень 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника УКБ 
 

23. Про надання згоди на списання майна 

24. Про погодження внесення змін до Програми управління комунальним 

майном територіальної громади міста Чернігова на 2020 - 2022 роки 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

25. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

26. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

27. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 



 

28 Про перерахування внеску міської ради у статутний капітал 

комунального підприємства 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 

 

29. Про погодження внесення змін до Програми розвитку туризму та 

промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

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

нерухомого майна 

31. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

32. Про передачу робочого проекту 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – начальник 

юридичного відділу 

 

33. 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» 
 

Додаткові: 
 

1. Про демонтаж тимчасових об’єктів на території міста Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 

 

2. Про передачу капітальних вкладень 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

3 Про погодження змін до Програми компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному 

транспорті загального користування на 2019-2021 роки 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 

 


