
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться  17 червня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про погодження внесення змін до Програми «Безпечне місто Чернігів на 
2021-2025 роки» 

2. Про погодження внесення змін та доповнення до Програми поліпшення 
екологічного стану міста Чернігова на 2021 – 2025 роки (в галузі 
житловокомунального господарства) 

3. Про затвердження переліку об’єктів по капітальному ремонту житлового 
фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що 
співфінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 
територіальної громади 

4. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 
розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 
роки 

5. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 
Чернігівської міської ради від 21 січня 2021 року № 6 «Про затвердження 
переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 
інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021 
рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 
територіальної громади» 

6. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Генерала Пухова 
7. Про перекриття руху автотранспорту по вул. 1-го Травня 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 
управління ЖКГ 

 
8. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 6 

червня 2017 року № 236 «Про граничну чисельність працівників комунальних 
підприємств міської ради» (зі змінами) 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 
КП «Паркування та ринок» 

 
10. Про перерахування внеску міської ради до статутного капіталу 

комунального підприємства 
11. Про затвердження Статуту комунального підприємства «АТП-2528» 

Чернігівської міської ради у новій редакції 
12. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради 

Доповідає: Волок Руслан Валерійович – начальник КП 
«АТП - 2528» 

 
13. Про надання згоди на передачу основних засобів 

Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП 
«ЖЕК-13» 



 
14. Про тариф на виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА 
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» 

Доповідає: Карпенко Олександр Валентинович – 
головний інженер ТОВ «Чернігівська 
генеруюча компанія» 

 
15. Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 
управління культури та туризму 

 
16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21 липня 2016 

року № 307 «Про надання згоди на передачу нерухомого майна» 
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 

 
17. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік, 

виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 
18. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 
19. Про виключення з числа гуртожитків частини будівлі, що розташована 

за адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 120 
20. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 
21. Про переоформлення особового рахунку на житло 
22. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла в місті Чернігові на одну особу за II квартал 2021 року 
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –начальник 

відділу квартирного обліку 
 

23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 
міської ради від 23 липня 2020 року №292 «Про затвердження Положення та 
встановлення тарифів на платні послуги, які надаються закладами охорони 
здоров’я – комунальними некомерційними підприємствами Чернігівської 
міської ради» 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – генеральний 
директор КНП «Чернігівська міська лікарня 
№ 2» 

 
24. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович – 
начальник відділу ведення Держ. реєстру 
виборців Новозаводського району 

 
25. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 
департаменту соціальної політики 

 
26. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
27. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 



28. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти 

29. Про створення прийомної сім’ї та влаштування дитини 
30. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 
тимчасового виїзду за межі України 

31. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 
тимчасового виїзду за межі України 

32. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 
тимчасового виїзду за межі України 

33. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 
тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 
управління (служби) у справах дітей 

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

нерухомого майна 
35. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 
36. Про внесення змін 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 

 
37. Про погодження проєкту Програми забезпечення громадської безпеки 

та правопорядку на території м. Чернігова на 2021 рік 
Доповідає: Ткач Андрій Вікторович – начальник відділу 

взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної, оборонної та спеціальної 
роботи 

 
38. Про схвалення граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів органами місцевого 
самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за 
рахунок бюджету Чернігівської міської територіальної громади 

39. Про надання матеріальної допомоги 
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 



40. 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 

 
41. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 
управління культури та туризму 

 


