ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 18 червня 2020 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про передачу капітальних вкладень
2. Про надання згоди на передачу зупинок громадського транспорту
3. Про погодження внесення змін до Програми поліпшення екологічного
стану міста Чернігова на 2018 – 2020 роки
4. Про перекриття руху автотранспорту (вул. Київська)
5. Про перекриття руху автотранспорту (вул. Князя Чорного)
6. 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: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
7. Про перекриття руху автотранспорту
Доповідає: Мазяр Петро Йосипович – директор
технічний
АТ
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
8. Про надання згоди на передачу нежитлового приміщення по вул.
Красносільського, 73-1 у м. Чернігові в оперативне управління
Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП
«ЖЕК-13»

9. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік,
виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів
10. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності
11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 4
січня 2018 року № 7
12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської
міської ради від 19 вересня 2019 року № 362
13. Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від
4 січня 2018 року № 6 «Про склад громадської комісії з житлових питань при
виконавчому комітеті міської ради»
14. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди)
житла в місті Чернігові на одну особу за II квартал 2020 року
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –
начальник відділу квартирного обліку

15. Про затвердження переліку об’єктів пам’яток культурної спадщини,
які потребують поточного ремонту згідно з Міською цільовою програмою з
охорони та збереження пам’яток культурної спадщини м. Чернігова на 20192021 роки
16. Про погодження внесення змін до Програми розвитку туризму та
промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки
Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник
управління культури та туризму
17. 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
18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
19. Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Чернігова
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
20. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління
21. Про перекриття руху автотранспорту (вул. Івана Мазепи)
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ

