
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Погоджувальної ради 

Чернігівської міської ради 
 

15 березня  2021 року            м. Чернігів 

 

Присутні: 

  

Атрошенко  

Владислав Анатолійович 

-  міський голова 

 

 

Депутат  

Волок 

Руслан Валерійович 
 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, бюджету та фінансів 
 

Депутат  

Кирієнко  

Сергій Владиславович 

- заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань регламенту, законності, прав і свобод 

громадян та запобігання корупції 
 

Депутат 

Луценко  

Олександр Олегович 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

cоціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

Депутат 

Гриць  

Віталій Юрійович 

 

- голова  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту 

і зв'язку та енергозбереження 

Депутат 

Черненок  

Максим Петрович 

 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту 

і зв'язку та енергозбереження 

Депутат 

Сехін  

Віктор Олександрович 

- заступник голови  постійної комісії міської ради 

з питань cоціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

Депутат 

Дериземля  

Андрій Васильович 

- член  постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин 

 

Депутат 

Рейко  

Марина Миколаївна  

- член постійної комісії міської ради з питань 

регламенту, законності, прав і свобод громадян та 

запобігання корупції 

Ломако  

Олександр Анатолійович 

 

- секретар міської ради 

Фесенко - заступник міського голови-керуючий справами 
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Сергій Іванович виконкому 

Атрощенко  

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови 

Капустян  

Ольга Іванівна 

- генеральний директор КП “ТРА Новий Чернігів” 

міської ради 

Дмитренко 

Василь Лук’янович  

- начальник управління земельних ресурсів міської 

ради 

Єпінін  

Олексій Юрійович 

- голова фонду комунального майна міської ради 

Католик  

Михайло Анатолійович 

- начальник відділу квартирного обліку та 

приватизації житлового фонду міської ради 

Рубашенко  

Надія Іванівна 

- начальник відділу кадрової роботи міської ради 

Лисенко 

Олена Юріївна 

- начальник фінансового управління міської ради 

Миколаєнко  

Роман Сергійович 

- начальник юридичного відділу  міської ради 

Куц 

 Ярослав Валентинович 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

Шевчук  

Олександр Іванович 

- начальник управління культури та туризму 

міської ради 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про проведення пленарного засідання 6 сесії Чернігівської міської ради 8 

скликання. 

 

СЛУХАЛИ:   міського    голову   Атрошенка В. А.   –   про   проєкт порядку   

денного пленарного    засідання   6  сесії Чернігівської   міської   ради 8 

скликання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити проєкт порядку денного пленарного засідання 6 сесії міської 

ради 8 скликання: 

1.1. Про продовження на 2021 рік Програми підтримки та розвитку 

комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської 

міської ради в період  впровадження цифрового мовлення на 2018 – 2020 роки. 

1.2.  Про звільнення генерального директора комунального підприємства 

“Телерадіоагентство “Новий Чернігів” Чернігівської міської ради. 

1.3.  Про призначення генерального директора комунального підприємства 

“Телерадіоагентство “Новий Чернігів” Чернігівської міської ради. 
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1.4.  Про затвердження змін до Програми розвитку міжнародних відносин 

міста Чернігова на 2020-2021 роки. 

1.5.  Про погодження надання у користування надр, що містять корисні 

копалини місцевого значення. 

1.6.  Про затвердження Положення про управління житлово-комунального 

господарства Чернігівської міської ради у новій редакції. 

1.7. Про погодження Інвестиційної програми АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2021 рік у сфері 

теплопостачання. 

1.8. Про внесення змін до переліків об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2021 році 

(нежитлове приміщення за адресою: вул. Івана Мазепи, 46). 

1.9. Про внесення змін до переліків об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2021 році 

(нежитлове приміщення за адресою: вул. Козацька, 28). 

1.10. Про внесення змін до переліків об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2021 році 

(нежитлове приміщення за адресою: вул. Магістратська, 5а). 

1.11. Про затвердження переліків об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова. 

1.12. Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Чернігова. 

1.13. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Чернігівської 

міської ради від 30 липня 2007 року «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна» (19 сесія  5 

скликання) зі змінами. 

1.14. Про надання дозволу на приватизацію житла у частині будівлі, що 

розташована за адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 120. 

1.15. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24 грудня 

2020 року № 3/VIII-29 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади 

на 2021 рік» зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13). 

1.16. 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, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва. 

1.17. 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 індивідуального садівництва та для городництва. 
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1.18. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 

юридичним та фізичним особам. 

1.19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, технічних документацій із землеустрою, надання, вилучення і передачу 

земельних ділянок юридичним і фізичним особам. 

1.20. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам. 

1.21. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

1.22. Про депутатські запити. 

1.23. Різне. 

 

2. Розглянути всі питання проєкту порядку денного пленарного засідання       

6 сесії міської ради 8 скликання 25 березня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Владислав АТРОШЕНКО 

 


