
                  

  

 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7_______________________________________тел 77-48-08 

 

ПРОТОКОЛ № 23 
   засідання виконавчого комітету міської ради 

 
м. Чернігів               Розпочато засідання о 11.00 

                                                                                                       Закінчено засідання о   11.10                

 

                                                                                                29 липня  2019 року 

 

                                                Брали участь у засіданні: 

Головує:  

Атрошенко В. А.   міський голова 

 Члени виконавчого комітету міської ради: 

Атрощенко О. А.  заступник міського голови  

Козир О. І.  головний архітектор проектів приватного 

підприємства «АРДІ КА»  

Ломако О. А.  заступник міського голови  

Хоніч О. П.  заступник міського голови  

Черненко А. В.  заступник міського голови  

Черненок М. П.  секретар міської ради  

 
 

Відсутні члени виконавчого комітету 

міської ради: 

 

Власенко Ю. Д.  представник міської організації Всеукраїнського 

об’єднання"Батьківщина"  

Фесенко С. І.   заступник міського голови – керуючий справами 

виконкому  
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Запрошені на засідання виконавчого комітету  

міської ради: 

Вовк П. І. - заступник директора КП «Чернігівводоканал» міської 

ради (1) 

Калюжний С. С. - начальник управління архітектури та містобудування 

міської ради (3) 

Примаков О. В. - головний спеціаліст організаційного відділу міської 

ради (1 - 3) 

Лисенко О. Ю.  - начальник фінансового управління міської ради (1- 3) 

Литвин К. А.  - заступник начальника управління культури та туризму 

міської ради (2) 

Назадзе С. О. - головний спеціаліст прес-служби міської ради (1 - 3) 

Редік А. В. - заступник начальника загального відділу міської ради  

(1 – 3)  

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ніхто з членів 

виконавчого комітету міської ради не повідомив про реальний або потенційний 

конфлікт інтересів 
 

1. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 04 квітня 2019 року №136 «Про затвердження 

Поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води комунальним підприємством 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради» (зі 

змінами) 
 

 Доповідав:                                    Вовк П. І. 

Виступив:                                    Атрошенко В. А. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 288 додається 
 

2. СЛУХАЛИ:  Про погодження внесення змін до Міської цільової 

програми з охорони та збереження пам’яток культурної 

спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки 
 

 Доповідала:                                   Литвин К. А. 

Виступив:                                       Атрошенко В. А. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 289 додається 
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3. СЛУХАЛИ:  Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Чернігова 
 

 Доповідав:                                       Калюжний С. С. 

Виступив:                                         Атрошенко В. А. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 290 додається 
 

 
 

 

Міський голова        В. АТРОШЕНКО 

 
 

 

Секретар міської ради        М. ЧЕРНЕНОК 

 

 


