ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 19 листопада 2020 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Деснянської
районної у місті Чернігові ради
2. Про затвердження ліквідаційного балансу Деснянської районної у місті
Чернігові ради
Доповідає: Грецький Володимир Миколайович – голова
ліквідаційної комісії
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09
квітня 2020 року № 146
4. Про тимчасове розміщення зовнішньої реклами
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
5. Про надання згоди на списання основних засобів
Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора
КП «Чернігівводоканал»
6. Про надання згоди на передачу основного засобу
Доповідає:
Мороз
Микола
Миколайович
юрисконсульт КП «АТП - 2528»

–

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської ради
від 06 червня 2017 року № 236 «Про граничну чисельність працівників
комунальних підприємств міської ради»
Доповідає: Куліш Володимир Миколайович – начальник
КП «Спецкомбінат комунально-побутового
обслуговування»
8. Про надання згоди на закріплення об′єктів нерухомого майна
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ
9. Про погодження змін до Програми розвитку електричного транспорту м.
Чернігова на 2018-2022 роки
Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –
начальник управління транспорту
10. Про внесення змін до Програми комп’ютеризації закладів та установ
освіти міста Чернігова на 2016-2020 роки
Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник
управління освіти
11. Про надання дозволу на продаж квартири, що належить недієздатній
особі, та зняття її з реєстрації
12. Про надання згоди на передачу майна

Доповідає:

Марчук Ірина Петрівна - директор
департаменту соціальної політики

13. Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування
14. Про припинення опіки та звільнення опікуна від здійснення
повноважень
15. Про встановлення опіки, піклування та призначення опікуна,
піклувальника
16. Про вибуття особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, з прийомної сім’ї
17. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
18. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення
батьківських прав
19. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
припинення опіки, звільнення опікуна від здійснення повноважень та передачу
дитини для подальшого виховання матері
20. Про надання дозволу на влаштування дітей на цілодобове перебування
до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей
21. Про надання дозволу на присвоєння прізвища дитині
22. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання
дитини
23. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
24. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
25. Про вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя
26. Про затвердження передавального акта служби у справах дітей
Деснянської районної у місті Чернігові ради
27. Про затвердження передавального акта служби у справах дітей
Новозаводської районної у місті Чернігові ради
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
28. Про затвердження Положення про порядок складання актів та видачі
довідок щодо проживання громадян у місті Чернігові
Доповідає: Лазаренко Сергій Михайлович – заступник
начальника організаційного відділу
29. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна
30. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
31. Про переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки та
присвоєння їм адреси
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування

32. Про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей

