
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  20 травня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про підготовку об’єктів міського комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2021 – 2022 років 

2. Про надання згоди на передачу електронно-інформаційного табло 

(сенсорного кіоску (терміналу) 

3. Про передачу капітальних вкладень 

4. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 21 січня 2021 року № 6 «Про затвердження 

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

інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021 

рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

5. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник 

директора  КП «Чернігівводоканал» 
 

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 доповнення виду діяльності комунального підприємства 

«Новозаводське» Чернігівської міської ради та затвердження Статуту у новій 

редакції 

8. Про погодження змін ціни послуги з управління багатоквартирним 

будинком, що надається комунальним підприємством «Новозаводське» 

Чернігівської міської ради 

Доповідає: Морський Віталій Іванович – начальник КП 

«Новозаводське» 

 

9. Про погодження змін ціни послуги з управління багатоквартирним 

будинком, що надається комунальним підприємством «Деснянське» 

Чернігівської міської ради 

Доповідає: Маринець Володимир Леонідович – 

головний інженер КП «Деснянське» 
 



10. Про погодження змін ціни послуги з управління багатоквартирним 

будинком, що надається комунальним підприємством «ЖЕК-10» Чернігівської 

міської ради 

Доповідає: Лущай Ігор Олександрович - начальник КП 

«ЖЕК – 10» 
 

11. Про погодження змін ціни послуги з управління багатоквартирним 

будинком, що надається комунальним підприємством «ЖЕК-13» Чернігівської 

міської ради 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів 

Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП 

«ЖЕК-13» 
 

13. Про затвердження Інвестиційної програми модернізації автомобільного 

парку спеціальної техніки комунального підприємства «АТП-2528» 

Чернігівської міської ради (за рахунок інвестиційної складової тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами) на 2021-2023 роки 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 

травня 2018 року № 189 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами» 

Доповідає: Волок Руслан Валерійович – начальник КП 

«АТП - 2528» 
 

15. Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань безпеки 

та організації дорожнього руху в місті Чернігові 

16. Про внесення змін до складу координаційної ради з питань організації 

транспортного забезпечення населення міста Чернігова 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – 

начальник управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв’язку 
 

17. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

18. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

19. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

20. Про виключення з числа гуртожитків частини будівлі, що розташована 

за адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 120 

21. Про переоформлення особового рахунку на житло 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

22. Про передачу майна для реалізації проєкту Бюджету участі 

«Військово - спортивний наметовий табір «Я – українець» 

Доповідає: Семенець Валерій Григорович – заступник 

начальника управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
 



23. Про надання матеріальної допомоги випускникам закладів загальної 

середньої освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення АТО/ООС 

Доповідає: Горна Олена Володимирівна – заступник 

начальника управління освіти 
 

24. Про погодження внесення змін до Програми розвитку туризму та 

промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

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

позбавлених батьківського піклування 

26. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 

27. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 

28. Про вибуття дітей з числа вихованців дитячого будинку сімейного 

типу 

Доповідає: Попович Іван Миколайович – заступник 

начальника управління (служби) у 

справах дітей 
 

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 

32. Про зміну статусу квартир та погодження присвоєння адрес 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

33. Про надання матеріальної допомоги 

34. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

підприємства «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської 

міської ради 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


