
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  16 жовтня 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 

квітня 2019 року №154 (зі змінами) 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

2. Про надання згоди на передачу основного засобу 

Доповідає: Морський Віталій Іванович – начальник КП 

«Новозаводське» 
 

3. Про надання згоди на продовження строку дії договору оренди 

нерухомого та іншого індивідуально-визначеного майна та обладнання 

4. Про надання згоди на передачу основних засобів 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

5. Про затвердження актів приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури 

6. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова 

7. Про погодження внесення змін та доповнення до Програми управління 

комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2017 - 2019 

роки 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

8. Про  надання згоди на передачу капітальних вкладень 

9. Про надання згоди на передачу готового до експлуатації об’єкту 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника УКБ 
 

10. Про погодження змін та доповнень до Програми розвитку 

електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 
 

11. Про затвердження Положення про плату за навчання у закладах 

позашкільної мистецької освіти міста Чернігова у новій редакції та 

затвердження нових розмірів батьківської плати 

12. Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 



13. Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки малого та 

середнього підприємництва у місті Чернігові на 2017-2020 роки (зі змінами) 

14. Про компенсацію за участь у виставково-ярмарковому заході за 

рахунок коштів міського бюджету 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

15. Про погодження Програми розвитку міжнародних відносин міста 

Чернігова на 2020 - 2021 роки 

Доповідає: Атрощенко Борис Федорович - начальник 

відділу міжнародних відносин 
 

16. Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Чернігівської 

міської ради та виконавчого комітету 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна – начальник 

відділу обліку та звітності 
 

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

нерухомого майна 

18. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови 

земельних ділянок 

19. Про уточнення назви провулка міста 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

20. Про розгляд звернення щодо надання пільги зі сплати державного мита 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

21. Про погодження Програми поліпшення гігієнічних умов у закладах 

освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки 

Доповідає: Горна Олена Володимирівна – заступник 

начальника управління освіти 
 

22. Про визнання таким, що втратив чинність пункт 6 рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради від 20 жовтня 2003 року № 239 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

23. Про видалення зелених насаджень 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник КП 

«Зеленбуд» 
 

24. Про затвердження рішення комісії щодо придбання житла 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович  –начальник 

відділу квартирного обліку 
 


