ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 01 квітня 2021 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми
розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025
роки
2. 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»
3. Про перекриття руху автотранспорту
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
4. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету міської
ради від 4 лютого 2021 року № 53 «Про затвердження місць розміщення
тимчасових об’єктів для здійснення дрібнороздрібної пересувної торгівлі»
Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор
КП «Паркування та ринок»
5. Про надання дозволу комунальному підприємству "Зеленбуд"
Чернігівської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для
придбання техніки
Доповідає: Стах Артем Юрійович – начальник КП
«Зеленбуд»
6. Про транспортне забезпечення населення міста Чернігова на 2021 рік
Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –
начальник
управління
транспорту,
транспортної інфраструктури та зв’язку
7. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович –
начальник управління земельних ресурсів
8. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди)
житла в місті Чернігові на одну особу за I квартал 2021 року
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –
начальник відділу квартирного обліку

9. Про внесення змін та доповнень до Порядку надання відомостей про
склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської
міської ради від 04 червня 2020 року № 217 «Про затвердження Порядку
оформлення
матеріалів
про
адміністративні
правопорушення
адміністраторами управління адміністративних послуг Чернігівської міської
ради»
Доповідає: Овсяник Микола Костянтинович –
начальник управління адміністративних
послуг
11. Про надання згоди на передачу майна
Доповідає: Атрощенко Борис Федорович – начальник
відділу міжнародних відносин
12. Про погодження внесення змін до Програми забезпечення діяльності
комунального підприємства «Міський Палац культури імені В’ячеслава
Радченка» Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки
13. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міський
Палац культури імені В’ячеслава Радченка» Чернігівської міської ради у
новій редакції та розширення предмету діяльності підприємства
Доповідає: Даневич Анна Олександрівна – помічник
директора з юридичних питань КП
«Палац культури»
14. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Будинок
книги» Чернігівської міської ради у новій редакції
Доповідає: Корма Тетяна Іванівна – директор КП
«Будинок книги»
15. Про зміни умов оплати праці керівників комунальних підприємств
Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник
начальника управління економічного
розвитку міста
16. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні
дитини
Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна –
начальник відділу звернень громадян
17. Про утворення комісії щодо звільнення громадян від плати за
надання соціальних послуг територіальними центрами соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Деснянського
та
Новозаводського районів Чернігівської міської ради
18. Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх
надання структурними підрозділами територіальних центрів соціального

обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Деснянського
та
Новозаводського районів Чернігівської міської ради
Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор
департаменту соціальної політики
19. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
20. Про припинення функціонування прийомної сім’ї
21. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей
22. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
23. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна
24. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
25. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
26. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління

