
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  14 листопада 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків 

об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури 

та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів 

міського бюджету міста Чернігова» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

3. Про надання дозволу на списання з балансу комунального 

підприємства «Деснянське» Чернігівської міської ради житлових будинків та 

житлових приміщень 

 Доповідає: Пригара Віктор Васильович – начальник 

КП «Деснянське» 

 

4. Про надання дозволу на списання з балансу комунального 

підприємства «Новозаводське» Чернігівської міської ради житлових будинків 

та житлових приміщень 

Доповідає: Морський Віталій Іванович – начальник 

КП «Новозаводське» 

 

5. Про надання дозволу на списання з балансу комунального 

підприємства «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради житлових будинків та 

житлових приміщень 
Доповідає: Лущай Ігор Олександрович – начальник КП 

«ЖЕК-10» 
 

6. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 
Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 
 

7. Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на 

території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки 

Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – 

начальник управління земельних 

ресурсів 
 

8. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна 



9. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 

10. Про  переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки та 

присвоєння їм адреси 

11. Про погодження внесення змін т доповнень до Програми 

розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 

2020 роки 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

12. Про внесення  доповнення до Плану діяльності виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 

рік 
Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович –          

начальник юридичного відділу 
 

13. Про  надання згоди на передачу комп’ютерної техніки 

14. Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 

року 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

 

15. Про затвердження рішення комісії у частині зміни розміру державної 

субвенції на придбання житла 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович  –

начальник відділу квартирного обліку 
 

 


