
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться  04 червня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в 
Деснянському районі 

Доповідає: Антонов Олександр Сергійович – 
заступник голови Деснянської районної 
ради 

 

2. Про передачу капітальних вкладень 
3. Про надання згоди на передачу контейнерних майданчиків 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 
управління ЖКГ 

 

4. Про встановлення внесків за обслуговування вузлів комерційного 
обліку 

Доповідає: Геращенко Віктор Михайлович – голова 
правління АТ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

 

5. Про встановлення внесків за обслуговування вузлів комерційного 
обліку 

Доповідає: Щербина Олексій Юрійович – генеральний 
директор ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» 

 
6. Про схвалення Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 

2020 рік у сфері теплопостачання 
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
Співдоповідь: Щербина Олексій Юрійович – 

генеральний директор ТОВ ФІРМА 
«ТЕХНОВА» 

 

7. Про перекриття руху автотранспорту 
Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника управління 
капітального будівництва 

 

8. Про демонтаж  тимчасових споруд на території міста Чернігова 
Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

9. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 
утриманні об’єктів благоустрою 



Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 
КП «Паркування та ринок» 

 
10. Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення адміністраторами управління 
адміністративних послуг Чернігівської міської ради 

Доповідає: Овсяник Микола Костянтинович – 
начальник управління адміністративних 
послуг 

 
11. Про надання згоди на передачу нерухомого майна 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

 

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 
дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 
відділу звернень громадян 

 
13. Про створення та затвердження складу конкурсної комісії для 

реалізації Положення про конкурсний відбір інвесторів-забудовників для 
участі в Програмі сприяння забезпечення новим житлом мешканців 
непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста 
Чернігова на 2019 – 2023 роки 

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 надання матеріальної допомоги 
17. Про схвалення індикативних прогнозних показників міського 

бюджету на 2021-2022 роки 
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 


