
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться  16 січня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

Доповідає: Антонов Олександр Сергійович – 
заступник голови Деснянської районної 
у місті Чернігові ради 

 

2. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в  
Новозаводському районі 

Доповідає: Велігорський Володимир Федорович –
заступник голови Новозаводської 
районної у місті Чернігові ради 

 
3. Про передачу капітальних вкладень 
4. 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 

5. Про погодження змін та доповнень до Програми сприяння створенню 
ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки 

Доповідає: Дейнеко Євгеній Васильович – заступник 
начальника управління ЖКГ 

 
6. Про пересадження зелених насаджень 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник 
КП «Зеленбуд» 

 

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

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

 
8. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 07 

листопада 2019 року № 429 «Про надання дозволу на списання з балансу 
комунального підприємства «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради житлових 
будинків та житлових приміщень» 

Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП 
«ЖЕК-13» 

 
9. Про перерахування додаткового внеску міської ради у статутний 

капітал комунального підприємства 



10. Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 
КП «Чернігівводоканал» 

 
11. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну 

власність територіальної громади м. Чернігова об’єкта інженерної 
інфраструктури 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

12. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 
облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

13. Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності 
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

14. Про утворення комісії з демонтажу незаконно розміщених об’єктів 
на території міста Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 
начальник КП «Муніципальна варта» 

 
15. Про затвердження складу комісії з питань присвоєння звання 

"Почесний громадянин міста Чернігова" 
16. Про затвердження складу комісії з питань присвоєння почесного 

звання "Захисник України – Герой Чернігова" 
Доповідає: Рубашенко Надія Іванівна – начальник 

відділу кадрової роботи 
 
17. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна 
18. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

19. Про надання матеріальної допомоги 
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

20. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 
дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 
начальник відділу звернень громадян 

 


