
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  05 березня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання згоди на передачу основних засобів 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження 

переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 

інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за 

рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова» 

Доповідає: Дейнеко Євген Васильович – заступник 

начальника управління ЖКГ 
 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства "Зеленбуд" 

Чернігівської міської ради в новій редакції 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 6 червня 2017 року № 236 «Про граничну чисельність 

працівників комунальних підприємств міської ради» 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник 

КП «Зеленбуд» 
 

5. Про надання згоди на списання транспортного засобу 

Доповідає: Николенко Вячеслав Миколайович – 

директор КП «Міськсвітло» 
 

6. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника УКБ 

 

7. Про надання згоди на передачу автотранспортного засобу 

Доповідає: Дзядзько Анатолій Миколайович – 

заступник директора КП 

«Чернігівбудінвест» 
 

8. Про надання дозволу розстрочення платежів 

Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – 

начальник управління земельних 

ресурсів 

 

9. Про надання згоди на передачу сповивальних столиків 

10. Про надання згоди на передачу проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – начальник 

управління охорони здоров’я 
 



11. Про надання згоди на передачу кошторисної документації 

Доповідає: Мисливець Наталія Вікторівна – 

заступник начальника управління освіти 
 

12. Про встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

13. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 
 

 

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

нерухомого майна 

15. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 

16. Про переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки та 

присвоєння їм адреси 

17. Про затвердження Положення про конкурсний відбір інвесторів-

забудовників для участі в Програмі сприяння забезпечення новим житлом 

мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду 

міста Чернігова на 2019 – 2023 роки 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

18. Про внесення доповнення до Плану діяльності виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 

рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 

 

19. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

 

 


