
  
УКРАЇНА

      ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16 жовтня 2019 року  м. Чернігів № 150 - р.

Про скликання сорок шостої 
сесії Чернігівської міської ради 
сьомого скликання

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" скликати сорок шосту сесію Чернігівської 
міської ради сьомого скликання 31 жовтня 2019 року о 9 годині в залі засідань 
міської ради (вул. Магістратська, 7).

1. Внести на розгляд сесії питання:
1.1. Про відзнаку територіальної громади міста Чернігова – почесне звання 

"Захисник України – Герой Чернігова".
1.2. Про Програму поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти               

м. Чернігова на 2019-2023 роки.
1.3. Про Програму розвитку міжнародних відносин міста Чернігова на  

2020 - 2021 роки.
1.4. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2019 році.
1.5. Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури та 
благоустрою.

1.6. Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова об’єктів житлового фонду.

1.7. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
21.03.2019 «Про затвердження переліків об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Чернігова» № 40/VII-6.

1.8. Про внесення змін до Програми управління комунальним майном 
територіальної громади міста Чернігова на 2017-2019 роки.

1.9. Про Програму управління комунальним майном територіальної 
громади міста Чернігова на 2020-2022 роки.

1.10. Про погодження Інвестиційної програми по транспортуванню та 
постачанню теплової енергії ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2019 рік.

1.11. Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки малого та 
середнього підприємництва у місті Чернігові на 2017-2020 роки (зі змінами).

1.12. Про затвердження змін до Програми підтримки громадських 
організацій міста Чернігова на 2019 рік.

1.13. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку електричного 
транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки.
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1.14. Про зміни та доповнення до Програми заходів з відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на             
2019 - 2023 роки.

1.15. Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 
порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів 
та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова в новій редакції.

1.16. Про уточнення назви провулка міста.
1.17. Про внесення змін до рішення міської ради від 31 березня 2016 року 

№ 6/VII-26 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної 
документації «Внесення змін та доповнень до Генерального плану                      
м. Чернігова».

1.18. Про скасування рішення міської ради від 26 травня 2016 року                  
№ 8/VII-13 «Про надання дозволу на розроблення «Концепції Генерального 
плану м. Чернігова».

1.19. Про умови оплати праці секретаря Чернігівської міської ради.
1.20. Про внесення змін до рішень міської ради від 28 грудня 2015 року       

№ 2/VII-17 (зі змінами) та рішення міської ради від 28 грудня 2015 року           
№ 2/VII-16 (зі змінами).

1.21. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 
29 листопада 2018 року № 36/VII-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” зі 
змінами і доповненнями (№ 38/VII-6, № 39/VII-14, № 40/VII-8, № 41/VII-10, 
№ 42/VII-15, № 43/VII-8, № 44/VII-17).

1.22. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
громадянам – учасникам АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та 
членам сімей загиблих учасників АТО для індивідуального дачного 
будівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального 
садівництва, будівництва індивідуальних гаражів.

1.23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), передачу 
земельних ділянок у власність та оренду громадянам для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), для городництва, для будівництва індивідуальних 
гаражів та учасникам АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам 
сімей загиблих учасників АТО для індивідуального дачного будівництва.

1.24. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 
юридичним та фізичним особам.

1.25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій із землеустрою, надання, вилучення і 
передачу земельних ділянок юридичним і фізичним особам.

1.26. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 
фізичним особам.
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1.27. Про депутатські запити.
1.28. Різне.

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради своєчасно та якісно 
підготувати матеріали на сесію міської ради.

3. На пленарне засідання сесії міської ради запрошуються заступники 
міського голови, голови Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові 
рад, керівники структурних підрозділів міської ради, міських органів державної 
виконавчої влади, комунальних підприємств міської ради, представники засобів 
масової інформації.

4. Керівникам структурних підрозділів та комунальних підприємств 
міської ради особисто бути присутнім на пленарних засіданнях ради під час 
розгляду питань порядку денного: “Депутатські запити” та “Різне”.

5. Чернігівському відділу поліції Головного управління національної 
поліції України в Чернігівській області (Домарацький А. М.) забезпечити 
охорону громадського порядку під час проведення пленарного засідання сесії 
міської ради.

6. Організаційному відділу міської ради (Лазаренко С. М.), загальному 
відділу міської ради (Гліб Т. Л.), відділу господарського та транспортного 
забезпечення міської ради (Музиченко С. В.), прес-службі міської ради              
(Подорван А. Ф.), відділу програмного та комп'ютерного забезпечення міської 
ради (Бузницький О. П.) забезпечити організаційно-технічне проведення 
пленарного засідання сесії міської ради.

Міський голова             В. АТРОШЕНКО
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