
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  3 жовтня 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. 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» 

2. Про надання згоди на передачу контейнерних майданчиків 

3. Про надання згоди на передачу зупинки громадського транспорту 

4. Про тимчасове розміщення зовнішньої реклами 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

5. Про видалення зелених насаджень 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник 

КП «Зеленбуд» 
 

6. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції 
Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

7. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Николенко Вячеслав Миколайович – 

директор КП «Міськсвітло» 
 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 5 вересня 

2019 року № 333 «Про надання згоди на передачу основних засобів та 

матеріальних цінностей» 

9. Про надання згоди на передачу основних засобів та матеріальних 

цінностей 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

10. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну 

власність територіальної громади м. Чернігова 

11. Про надання згоди на списання майна 

12. Про проект Програми управління комунальним майном 

територіальної громади міста Чернігова на 2020 - 2022 роки 

13. Про схвалення Інвестиційної програми по транспортуванню та 

постачанню теплової енергії ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2019 рік 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 



 

14. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, зміну статусу службового житла 

15. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

16. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

Доповідає: Богуш Світлана Миколаївна – заступник 

начальника відділу квартирного обліку 

 

17. Про  внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника управління 

капітального будівництва 

 

18. Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 

 

19. Про погодження змін до Програми підтримки громадських 

організацій міста Чернігова на 2019 рік 

20. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

21. Про виплату разової компенсації за виготовлення та встановлення 

надмогильної споруди члену сім'ї загиблого або померлого учасника бойових 

дій 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 

 

22. Про погодження встановлення відзнаки територіальної громади міста 

Чернігова – почесного звання "Захисник України – Герой Чернігова" 

Доповідає: Рубашенко Надія Іванівна – начальник 

відділу кадрової роботи 

 

23. Про внесення змін та доповнень 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 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна – 

начальник відділу обліку та звітності 
 

24. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

Доповідає: Музиченко Сергій Володимирович – 

начальник відділу господарського та 

транспортного забезпечення 

 



25. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 

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

нерухомого майна 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

27. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 


