ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 21 травня 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 затвердження переліку об’єктів по капітальному ремонту
житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що
співфінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
3. Про затвердження переліку об’єктів, які потребують усунення
дефектів технічного стану шляхом проведення капітального ремонту
будинку, його окремих конструктивних елементів, інженерних систем,
механічного, електричного та іншого обладнання, що співфінансуються за
рахунок коштів міського бюджету міста Чернігів
4. Про визнання рішення виконавчого комітету міської ради від 27
жовтня 2014 року № 306 таким, що втратило чинність
5. Про закріплення території зеленої зони біля будинку по проспекту
Перемоги, 107 у місті Чернігові
6. Про передачу капітальних вкладень
7. 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»
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
8. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в
утриманні об’єктів благоустрою
Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор
КП «Паркування та ринок»
9. Про демонтаж тимчасових споруд на території міста Чернігова
Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович –
начальник КП «Муніципальна варта»
10. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний
облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –
начальник відділу квартирного обліку

11. Про погодження змін до Програми розвитку земельних відносин на
території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович –
начальник
управління
земельних
ресурсів
12. Про передачу майна
Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – начальник
управління охорони здоров’я
13. Про надання згоди на передачу нерухомого майна
14. Про надання згоди на передачу нерухомого майна
Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник
управління освіти
15. Про погодження внесення змін до Програми забезпечення діяльності
комунального підприємства «Міський Палац культури імені В’ячеслава
Радченка» Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки
Доповідає: Даневич Анна Олександрівна – помічник
директора з юридичних питань КП
«Палац культури»
16. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна
17. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
27 жовтня 2014 року № 310 (зі змінами)
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
19. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління
20. Про перекриття руху автотранспорту
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ

