
  
УКРАЇНА

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

13 січня 2022 року                                   м. Чернігів                                                № 2 - р 

Про скликання 16 сесії 
Чернігівської міської ради 
VIIІ скликання

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» скликати 16 сесію Чернігівської міської 
ради VIIІ скликання 27 січня 2022 року о 9 годині в залі засідань міської ради 
(вул. Магістратська, 7).

1. Внести на розгляд сесії питання:

1.1. Про внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2022 році 
(нежитлова будівля за адресою: вул. Дніпровська, 34).

1.2. Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова об’єкта інженерної інфраструктури.

1.3. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова «знахідки» – об’єктів (елементів) 
благоустрою.

1.4. Про укладення договору суперфіцію на користування земельними 
ділянками для будівництва будівлі "Палац Спорту" у м. Чернігові, Чернігівської 
області.

1.5. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24 грудня 
2020 року № 3/VIІI - 29 “Про бюджет Чернігівської міської територіальної 
громади на 2021 рік” зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIІI – 13, 
№ 6/VIІI – 15, № 7/VIІI – 15, № 8/VIІI – 11, № 9/VIІI – 16, № 10/VIІI – 34, 
№ 11/VIІI – 14, № 12/VIІI – 18, № 13/VIІI – 18, № 15/VIІI - 12).

1.6. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 
25 листопада 2021 року № 13/VIІI - 20 “Про бюджет Чернігівської міської 
територіальної громади на 2022 рік” зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15).

1.7. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
громадянам, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 
садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів, для городництва.



1.8. Про затвердження проєктів 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).

1.9. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, передачу земельних ділянок у власність громадянам для 
індивідуального садівництва, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та громадянам 
– учасникам АТО/ООС, учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам 
сімей загиблих учасників АТО/ООС для індивідуального садівництва.

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

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

1.12. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 
фізичним особам.

1.13. Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста 
Чернігова.

1.14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Чернігова.

1.15. Про депутатські запити.
1.16. Різне.

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

3. На пленарне засідання сесії міської ради запрошуються керівники 
Чернігівської окружної прокуратури, Чернігівського районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, 
управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної 
поліції, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів та 
комунальних підприємств міської ради, АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 
КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», представники засобів 
масової інформації.

4. Керівникам структурних підрозділів та комунальних підприємств 
міської ради особисто бути присутніми на пленарному засіданні ради під час 
розгляду питань порядку денного: «Депутатські запити» та «Різне».

5. Чернігівському районному управлінню поліції Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області (Калита О. В.) забезпечити 
охорону громадського порядку під час проведення пленарного засідання сесії 
міської ради.



6. Організаційному відділу міської ради (Лазаренко С. М.), загальному 
відділу міської ради (Редік А. В.), відділу господарського та транспортного 
забезпечення міської ради (Кизима А. П.), прес-службі міської ради              
(Чусь Н. М.), відділу програмного та комп'ютерного забезпечення міської ради 
(Бузницький О. П.) забезпечити організаційно-технічне проведення пленарного 
засідання сесії міської ради.

Міський голова                                                                  Владислав АТРОШЕНКО


		2022-01-13T11:48:55+0000
	Not specified
	publicQRCode




