
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Погоджувальної ради 

Чернігівської міської ради 
 

23 листопада 2020 року            м. Чернігів 

 

Присутні: 

  

Атрошенко  

Владислав Анатолійович 

 

-  міський голова 

Депутат  

Стрілець  

Олена Миколаївна 

- заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань комунальної власності, бюджету та 

фінансів 
 

Депутат  

Хольченкова  

Наталія Миколаївна 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

регламенту, законності, прав і свобод громадян 

та запобігання корупції 
 

Депутат  

Летута  

В’ячеслав Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин 
 

Депутат  

Білогура 

Василь Олексійович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

медицини, соціальногозахисту, культури, 

молодіжної політики та 

спорту  

Депутат 

Луценко  

Олександр Олегович 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

cоціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

Депутат 

Гриць  

Віталій Юрійович 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

транспорту і зв'язку та енергозбереження 

 

Депутат 

Черненок  

Максим Петрович 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

транспорту і зв'язку та енергозбереження 

 

Депутат 

Сехін  

Віктор Олександрович 

- заступник голови  постійної комісії міської 

ради з питань cоціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

Депутат 

Дериземля  

Андрій Васильович 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин 

 

Депутат - член  постійної комісії міської ради з питань 
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Рейко  

Марина Миколаївна 

регламенту, законності, прав і свобод громадян 

та запобігання корупції 

Фесенко 

Сергій Іванович 

- заступник міського голови-керуючий справами 

виконкому 

Ломако 

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови 

Атрощенко  

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови 

Годун  

Григорій Володимирович 

-  начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради 

Дедущенко  

Наталія Миколаївна 

- начальник відділу обліку та звітності міської 

ради 

Дмитренко 

Василь Лук’янович  

- начальник управління земельних ресурсів 

міської ради 

Єпінін  

Олексій Юрійович 

- голова фонду комунального майна міської ради 

Зінченко  

Олена Георгіївна  

- начальник управління (служби) у справах дітей 

Католик  

Михайло Анатолійович 

- начальник відділу квартирного обліку та 

приватизації житлового фонду міської ради 

Кузнецова-Молодчая  

Тетяна Степанівна 

- директор Чернігівського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Куц 

Ярослав Валентинович 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

Лазаренко  

Сергій Михайлович 

-  начальник організаційного відділу міської ради  

Лисенко 

Олена Юріївна 

- начальник фінансового управління міської 

ради 

Малявко  

Сергій Михайлович 

- директор КП “Чернігівводоканал” 

 

Марчук  

Ірина Петрівна  

- директор департаменту соціальної політики 

Миколаєнко  

Роман Сергійович 

- начальник юридичного відділу  міської ради 

Рижий  

Олександр Миколайович 

- начальник управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв’язку міської 
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ради 

Рубашенко  

Надія Іванівна 

- начальник відділу кадрової роботи міської ради 

Ткач 

Андрій Вікторович 

- начальник відділу взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної, 

оборонної та спеціальної роботи міської ради 

Чусь  

Наталія Михайлівна 

- заступник начальника прес-служби міської 

ради 

Ярещенко  

Віталія Петрівна 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу економіки підприємств комунальної 

власності та цінової політики управління 

економічного розвитку міста міської ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про проведення пленарного засідання 2 сесії Чернігівської міської ради       

8 скликання. 

 

СЛУХАЛИ:   міського    голову   Атрошенка В. А.   –   про   проєкт порядку   

денного пленарного    засідання   2 сесії Чернігівської   міської   ради 8 скликання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити проєкт порядку денного пленарного засідання 2 сесії міської 

ради 8 скликання: 

1.1. Про Регламент Чернігівської міської ради VIII скликання. 

1.2. Про внесення доповнення до Плану діяльності Чернігівської міської ради 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. 

1.3 Про План діяльності Чернігівської міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік. 

1.4. Положення про постійні комісії Чернігівської міської ради                              

VIII скликання. 

1.5. Про Положення про виконавчі органи Чернігівської міської ради у новій 

редакції. 

1.6. Про умови оплати праці Чернігівського міського голови. 

1.7. Про умови оплати праці секретаря Чернігівської міської ради VIII 

скликання, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 

керуючого справами виконкому. 

1.8. Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на                 2017-

2020 роки. 

1.9. Про Програму поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-

2025 роки. 
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1.10. Про Програму сприяння діяльності вуличних комітетів у Деснянському 

та Новозаводському районах міста Чернігова на 2021-2025 роки. 

1.11. Про Програму «Безпечне місто Чернігів на 2021-2025 роки». 

1.12. Про Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ 

та ЖБК на 2021-2025 роки. 

1.13. Про Програму розвитку інженерно-транспортної інфраструктури 

приватного сектору міста Чернігова на 2021-2025 роки. 

1.14. Про Комплексну цільову Програму розвитку житлово комунального 

господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки. 

1.15. Про внесення змін до Програми комп’ютеризації закладів та установ 

освіти міста Чернігова на 2016-2020 роки. 

1.16. Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2021-2024 роки. 

1.17. Про затвердження Програми модернізації їдалень та харчоблоків у 

закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки. 

1.18. Про затвердження Програми «Молодь міста Чернігова» на 2021-2023 

роки. 

1.19. Про Програму з охорони життя людей на водних об’єктах у місті 

Чернігові на 2021-2025 роки. 

1.20. Про Програму створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-

2025 роки. 

1.21. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

міста Чернігова на 2021-2025 роки. 

1.22. Про Програму висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування міста Чернігова на 2021-2023 роки. 

1.23. Про Програму підтримки малого та середнього підприємництва у місті 

Чернігові на 2021-2025 роки. 

1.24. Про затвердження Програми соціальної підтримки населення            м. 

Чернігова на 2021-2023 роки. 

1.25. Про затвердження Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті 

Чернігові на 2021-2023 роки. 

1.26. Про Програму підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова на 2021–2023 

роки. 

1.27. Про Програму містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2021 – 2023   

роки. 

1.28. Про внесення змін до Програми розвитку електричного транспорту      

м. Чернігова на 2018-2022 роки. 

1.29. Про затвердження змін до Програми «Утримання та забезпечення 

діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді на 2019-2023 роки». 

1.30. Про перейменування Чернігівського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення в новій редакції. 
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1.31. Про внесення змін до Програми заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки. 

1.32. Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури. 

1.33. Про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень у частині 

гуртожитку, що розташований за адресою: проспект Перемоги, 205. 

1.34. Про внесок у статутний капітал комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради. 

1.35. Про виконання міського бюджету м. Чернігова за 9 місяців 2020 року. 

1.36. Про використання коштів резервного фонду міського бюджету               

м. Чернігова за 9 місяців 2020 року. 

1.37. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 28 листопада 

2019 року № 48/VII-25 “Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік” зі змінами 

і доповненнями (№ 49/VII-14, № 50/VII-5, № 52/VII-15, № 53/VII-18, № 54/VII-18, 

№ 55/VII-43). 

1.38. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 січня 2015 року “Про 

місцеві податки” (47 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (49 сесія, 53 

сесія 6 скликання, № 3/VII-11, №13/VII-20, № 14/VII-20, № 16/VII-2, № 19/VII-16, 

№ 25/VII-26, № 26/VII-14, № 28/VII-21, № 29/VII-19, № 35/VII-22, № 36/VII-30, № 

38/VII-5, № 40/VII-7, № 41/VII -9, № 43/VII -7, № 48/VII -22, № 53/VII -17). 

1.39. Про депутатські запити. 

1.40. Різне. 

 

2. Розглянути питання проєкту порядку денного пленарного засідання 2 сесії 

міської ради 8 скликання 1 грудня 2020 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Владислав АТРОШЕНКО 


