
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться 19 серпня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження Методичних рекомендацій порядку здійснення 
легалізації органів самоорганізації населення у місті Чернігові 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 
управління ЖКГ 

 

2. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради 
Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП – 2528» 
 

3. Про затвердження акта приймання - передачі квартири у комунальну 
власність територіальної громади м. Чернігова 

4. Про надання згоди на передачу нежитлового приміщення по проспекту 
Перемоги, 85 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

5. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік 
6. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 
7. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 
8. Про переоформлення особового рахунку на житло 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 4 січня 2018 року № 6 
10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 4 

січня 2018 року № 7 
11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 19 вересня 2019 року № 362 
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович – начальник 

відділу квартирного обліку та приватизації 
 

12. Про визначення Переліку видів суспільно корисних оплачуваних робіт, 
що можуть виконувати особи, які вчинили адміністративне правопорушення у 
м. Чернігові та Переліку об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці 
роботи 

13. Про затвердження Переліків видів робіт та об’єктів у м. Чернігові, на 
яких можуть відбувати покарання та адміністративне стягнення у виді 
громадських робіт 

Доповідає: Ткач Андрій Вікторович – начальник відділу 
взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної, оборонної та спеціальної 
роботи 

14. Про встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, закладів 
ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час   



Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна - заступник 
начальника управління –начальник відділу 
економіки  підприємств комунальної 
власності та цінової політики управління 
економічного розвитку міста 

 

15. Про встановлення додаткових до передбачених законодавством 
гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 
департаменту соціальної політики 

 
16. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
17. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 
18. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 
19. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, Капши Софії Ігорівни, 25 березня 
2008 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

20. Про вибуття особи з числа дітей-сиріт з прийомної сім’ї Демченка В.І., 
Демченко О.В. 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 
управління (служби) у справах дітей 

 
21. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 
22. Про присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна 
23. Про погодження уточнення назви вулиці міста 
24. Про зміну статусу квартир та присвоєння адрес 
25. Про переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки та 

присвоєння їм адреси 
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 
26. Про внесення доповнення до Плану діяльності виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 
Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – начальник 

юридичного відділу 
 

27. Про схвалення прогнозу бюджету Чернігівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 
фінансового управління 

28. Про перекриття руху автотранспорту 
Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 


